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تقريـــر األمـــني العـــام عـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا             
  وتشاد الوسطى

  
  مقدمـة  -أوال   

  
، الذي طلـب فيـه جملـس        )٢٠٠٩ (١٨٦١قدَّم عمال بقرار جملس األمن      مهذا التقرير     - ١

 أن أقــدم تقريــرا كــل ثالثــة أشــهر عـن احلالــة األمنيــة واإلنــسانية شــرق تــشاد ومشــال  األمـن إيلّ 
 مجهورية أفريقيا الوسـطى، وتنفيـذ االتفاقـات ذات الـصلة، ومركـز الالجـئني واملـشردين               شرق
ويقدم هذا التقرير ما اسـتجد مـن تطـورات فيمـا يتعلـق بواليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف                     . داخليا

ــؤرخ        ــري األخــري امل ــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد منــذ تقري  ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٤مجهوري
)S/2009/199 .(أيــضاً عمليــة تكــوين القــوة ويقــدم معلومــات بــشأن وضــع خطــة عمــل ويقــيم 

  ). ٢٠٠٩ (١٨٦١استراتيجية من أجل تنفيذ املعايري اليت أقرها جملس األمن يف قراره 
  

   التطوراتاملستجدات عن آخر  -ثانياً   
  التطورات السياسية يف تشاد  -ألف   

أغـسطس  / آب١٣يف تنفيـذ اتفـاق   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أُحرز بعض التقدم        - ٢
والـدعم  تابعـة   املمايو، توصـل ممثلـو جلنـة        / أيار ٢٨ويف  . املربم بني احلكومة واملعارضة السياسية    

من احلركة الوطنية للخالص وهي احلركـة احلاكمـة، وحلفائهـا،          ) املنشأة ملتابعة تنفيذ االتفاق   (
ــانو     ــشروعي ق ــشأن م ــق يف اآلراء ب ــان مبركــز املعارضــة   وأحــزاب املعارضــة، إىل تواف نني يتعلق

 طرائـق تنفيـذ القـوانني املتعلقـة         يـشرِّع واتفقـوا أيـضا علـى مرسـوم         . ومبيثاق األحزاب السياسية  
وُوضــع التــشريع اجلديــد يف أعقــاب . بقــانون االنتخابــات واللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة

نيـة، بعـد أن اعترضـت أحـزاب         وساطة قام هبا خرباء قـانونيون مـن املنظمـة الدوليـة للفرانكوفو            
املعارضــة علــى القــوانني املتعلقــة بقــانون االنتخابــات واللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املــستقلة الــيت  
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يونيـه، أقـر جملـس      / حزيـران  ٤ويف  . ٢٠٠٨ديـسمرب   /اعتمدهتا اجلمعية الوطنية يف كانون األول     
بـدأت  وجلمعيـة الوطنيـة   دهتا اعقـ الوزراء القوانني اليت طُرحت للمناقـشة خـالل دورة اسـتثنائية      

  .يونيه/ حزيران٢٥يف 
مايو، بدأت احلكومـة بـإجراء تعـداد سـكاين عـام، وفقـا ألحكـام اتفـاق                  / أيار ٢٠ويف    - ٣
وقّدم الدعم لعمليات التعداد عدة شركاء من اجملتمع الـدويل، مبـا يف ذلـك               . أغسطس/ آب ١٣

هوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد يف         صندوق األمم املتحدة للـسكان وبعثـة األمـم املتحـدة يف مج            
التعـداد  وُيتوقّـع أن تـصدر نتـائج        . يونيـه / حزيـران  ٣٠اجملال اللوجسيت، وأُجنز العمل امليداين يف       

تـسجيل النـاخبني وتعـيني حـدود     من شـروط  ويشكّل التعداد شرطاً مسبقاً     . يوليه/يف هناية متوز  
  .الدوائر االنتخابية قبل إجراء االنتخابات الوطنية

فقــد تــرك وزيــر . يونيــه، أجــرى الــرئيس ديـبـــي تعــديالً وزاريــاً طفيفــاً/ حزيــران٥ويف   - ٤
ــسيد حممــد علــ    ــسابق، ال ــا ال ــاجم واجليولوجي ــوزراء  ياملن ــصور، جملــس ال ــد اهللا ن كمــا أن .  عب

الدكتور خمتار موسى حممد، املمثل اخلاص للرئيس لقوة حفظ الـسالم بقيـادة االحتـاد األورويب                
تحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد ورئـيس اهليئـة الوطنيـة لتنـسيق الـدعم                  وبعثة األمم امل  

رق تــشاد، وهــي اهليئــة احلكوميــة الــيت أنــشئت لتكــون مبثابــة نقطــة شــاملقــدم إىل القــوة الدوليــة 
واحـتفظ مجيـع أعـضاء جملـس     . لثروة احليوانية والـصحة احليوانيـة   لاتصال مع البعثة، ُعّين وزيراً   

يونيه، عـني الـرئيس     / حزيران ١٠ويف  . يسيني اآلخرين باحلقائب اليت كانوا يتولوهنا     الوزراء الرئ 
ديـبـي اجلنرال أوكي حممد يايا داغاش، الذي كـان يـشغل يف الـسابق منـصب املمثـل اإلقليمـي                    

 تــشاد يف أبيــشي املــسؤول عــن يللهيئــة الوطنيــة لتنــسيق الــدعم املقــدم إىل القــوة الدوليــة شــرق 
  .لبعثة ورئيساً للهيئةلشؤون ا للرئيس ا جديدا خاص، ممثالالشؤون العسكرية

واســتمرت التــوترات االجتماعيــة يف تــشاد خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ويرجــع      - ٥
ويف جنامينـا، أدى انقطـاع التيـار        . ذلك أساسا إىل الظروف املعيـشية الـصعبة يف املـدن الكـربى            

، ممـا أدى إىل     الكهربـاء  بشكل كبري مـن إمـدادات        الكهربائي الناجم عن نقص الوقود إىل احلدّ      
  .تفاقم الوضع

  
  األمــن  -باء   

وأُبلـغ عـن    . خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، بقيـت احلالـة األمنيـة شـرق تـشاد متـوترة                  - ٦
ارتكاب جـرائم ضـد العـاملني يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية وجممعـاهتم وعربـاهتم، وعـن وقـوع                 

ــاً مــن حــوادث ســرقة   ٣٢ت ضــد املــدنيني، مبــا يف ذلــك   حــوادث قطــع طــرق وهجمــا    حادث
نتيجـة تعرضـهم لطلقـات ناريـة، بينمـا          وقُتل ثالثة من أفراد املفرزة األمنية املتكاملة        . السيارات
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أبريـل و   /نيـسان  ١٤أثناء هجمات استهدفت مواقع املفرزة يف فرشانا وقوز عامر يف           قتل اثنان   
  .يونيه/ حزيران١٧دة سارقي سيارة يف أم ناباك يف آخر خالل مطارقتل مايو، و/ أيار١٣
ومما زاد من تفاقم احلالة غري املستقرة أصال قيـام مجاعـات املعارضـة املـسلحة التـشادية                  - ٧

ــشادية يف          ــى األراضــي الت ــشن هجــوم عل ــة ب ــوى املقاوم ــتالف احتــاد ق ــيت تعمــل يف إطــار ائ ال
قاط احلكومـة وإقامـة سـلطة انتقاليـة ملـدة           ومشلت األهداف املعلنة للمتمـردين إسـ      . مايو/أيار ٤

تـشاد  بـني   مركبـة، بعبـور احلـدود      ٧٠ و   ٦٠وقام رتالن، يضم كل منهما ما بـني         .  شهرا ١٨
، وجتّمعــا جمــدداً يف )منطقــة ســيال(الــسودان بــني آدي ودوغــدوري، وتوجهــا إىل قــوز بيــضا  و
. ل غــرب قــوز بيــضا  كيلــومتر مشــا١٠٠مــايو يف منطقــة أم دم، الواقعــة علــى مــسافة   /أيــار ٧

، متحركـاً باجتـاه منطقـة سـلمات     )منطقـة سـيال   (ودخل رتل ثالث أقصى اجلنوب، عـرب تيـسي          
  .على طول حدود مجهورية أفريقيا الوسطى

مـــايو، شـــّن اجلـــيش الـــوطين التـــشادي غـــارات جويـــة ضـــد أرتـــال / أيـــار٧ و ٦ويف   - ٨
. رانـا وكـرييف  اضا إىل كوكـو أنغ املتمردين املتواجدة جنوب قوز بيضا، يف ممر ميتـد مـن قـوز بيـ      

مايو، حصلت اشتباكات برية عنيفة بني اجليش الـوطين التـشادي واملتمـردين علـى               / أيار ٧ويف  
ــرب أم دم    ــسه ق ــر نف ــل    . طــول املم ــة، قُت ــصادر حكومي ــاً مل ــة   ٢٢ووفق ــاً للحكوم ــدياً تابع  جن

اح العـسكري    متمـرد، مبـن فـيهم نائـب قائـد اجلنـ            ٢٠٠متمرداً كما اعُتقـل أكثـر مـن          ٢٢٥ و
أما ما تبقـى مـن املقـاتلني، فقـد أُجـربوا علـى التراجـع        . الحتاد قوى املقاومة، حممد محودة بشري 

إىل السودان، يف حني انسحب الرتل الثالث، الذي كان قد وصـل إىل املنطقـة احمليطـة مبـاجنني،          
هوريـة أفريقيـا    وأثنـاء الـرتاع املـسلّح، قامـت بعثـة األمـم املتحـدة يف مج               . وجلأ إىل غرب دارفور   

 عــامالً وطنيــاً  ٦٠( املعونــة دميقــتيف جمــال مــن العــاملني   عــامالً ٧٧الوســطى وتــشاد بنقــل   
وجـرى توسـيع نطـاق مهـام احلراسـة يف           . رانا إىل قوز بيضا   امن كوكو أنغ  ) عامالً دولياً  ١١ و

  .ةالبعثة كما زادت أنشطة الدوريات يف مجيع قطاعات شرق تشاد من أجل تعزيز أمن املنطق
ويف أعقــاب القتــال، أّدى اســتمرار انتــشار األســلحة اخلفيفــة والــذخائر غــري املنفجــرة     - ٩

وأودت الذخائر غري املنفجرة حبياة مـا ال يقـل          . املتروكة على األرض إىل زيادة املخاطر األمنية      
الوصـول إىل   إمكانيـة   عن ستة أطفال يف منطقة دار سيال وأسفرت عن إغالق املدارس وتقييـد              

وقامت البعثة بتطهري ميـدان املعركـة يف أم دم وأكّـدت خلّوهـا مـن األلغـام                  . راضي الزراعية األ
إىل مسح بفتح املمـر جمـددا للوصـول         يونيه، مما   / حزيران ١٠وخملفات احلرب من املتفجرات يف      

  .اهلياكل األساسية االجتماعية الرئيسية واألراضي الزراعية
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  العالقات بني تشاد والسودان   -جيم   
ــداً   / أيــار٣يف   - ١٠ ــاً جدي ــا تــشاد والــسودان اتفاق ــة  مــايو وقّعــت حكومت يف الدوحــة برعاي

حكومة قطر، التزمتا مبوجبه باالمتناع عن استخدام القوة ضد بعـضهما بعـضاً، وبوقـف تقـدمي             
مناخ من الثقـة يفـضي      هو هتيئة   واهلدف من اتفاق الدوحة     . الدعم جلماعات املعارضة املسلحة   

غري أن حكومة تـشاد انـسحبت مـن اتفـاق الدوحـة بعـد أن نفـذ                  . التفاقات السابقة إىل تنفيذ ا  
مايو، وسط اهتامات بـأن حكومـة الـسودان قـد           / أيار ٤املتمردون عملية اقتحام شرق تشاد يف       

  .دعمت اهلجوم
اهتـم   مايو، ازداد تدهور العالقات بني تـشاد والـسودان، إذ         / أيار ٤ويف أعقاب هجوم      - ١١

ويف .  لكـل منـهما     بـدعم مجاعـات معارضـة مـسلحة منافـسة          ،األخـرى كال منهما   احلكومتان،  
 شخص يف جنامينا احتجاجا على ما اعُتـرب حماولـة مـن جانـب              ١٠ ٠٠٠مايو، تظاهر   /أيار ١٣

مــايو، شــنت القــوة  / أيــار١٦ و ١٥ويف . حكومــة الــسودان لزعزعــة اســتقرار حكومــة تــشاد  
 ،ين التـشاديني يف منطقـة موكجـار، جنـوب اجلنينـة     اجلوية التشادية ثالث غـارات علـى املتمـرد    

ووصفت حكومة السودان اهلجمـات بأهنـا عمـل مـن أعمـال احلـرب، وأعلنـت          . غرب دارفور 
بالنيابـة  مـايو، أعلـن وزيـر الـدفاع التـشادي           / أيار ١٧ويف  . عن استعداد القوات السودانية للرد    

يف منــاطق تقــع علــى عمــق  أن تــشاد قــد ســحبت قواهتــا بعــد تــدمري ســبع قواعــد للمتمــردين    
تفيــد مــايو، / أيــار٢٩ و ٢٨ردت تقــارير يــومي و. كيلــومترا داخــل األراضــي الــسودانية  ٤٠

  .عمليات قصف، يزعم أن الطائرات السودانية نفذهتا، يف منطقة باهيه، شرق تشادبوقوع 
ــة املـــؤرخ       - ١٢ ــدم بـــشأن تنفيـــذ اتفـــاق الدوحـ ــرز أي تقـ ــة، مل ُيحـ ــذه اخللفيـ ويف ظـــل هـ
 االجتمــاع ومل ُيعقــد. ٢٠٠٨مــارس / آذار١٣ أو اتفــاق داكــار املــؤرخ ٢٠٠٩مــايو /أيــار ٣

فربايـر وأُرجـئ    / شباط ١٥السابع لفريق داكار لالتصال، الذي كان من املقرر عقده مبدئيا يف            
ــرات  ــدة م ــار٢٥ويف . ع ــد اهللا        / أي ــن عب ــع أمحــد ب ــه م ــد لقائ ـــي، بع ــرئيس ديـب ــايو، كــّرر ال م

لــشؤون اخلارجيــة يف قطــر، اإلعــراب عــن اســتعداده للتجــاوب مــع  حممــود، وزيــر الدولــة ل آل
ويف اليـوم الـسابق، كـان الـرئيس     . اجلهود املبذولة من جانب حكومة قطر إلهنـاء التـوتر احلـايل        

وخـالل مـؤمتر القمـة احلـادي        . اجلهـود لتلـك   السوداين عمر البشري قد أعرب أيـضاً عـن دعمـه            
مــايو، /أيـار  ٣٠و  ٢٩يــومي  صــرباتة بليبيـا،  عـشر لتجمـع الــساحل والـصحراء الــذي ُعقـد يف    

ــذايف   ــة   أجــرى معمــر الق ــة الليبي ــة العربي ـــي    زعــيم اجلماهريي ــرئيس ديـب ــصلة مــع ال ــاءات منف لق
  .والبشري، لتشجيعهما على السعي إىل التوصل إىل حلول دبلوماسية هلذه األزمة

  



S/2009/359  
 

09-39749 5 
 

  التطورات يف مجهورية أفريقيا الوسطى  - دال  
د االستعراض، تدهورت احلالـة األمنيـة يف منطقـة عمليـات بعثـة األمـم                خالل الفترة قي    - ١٣

مـنطقيت  (املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد مشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                   
علـــى طـــول خـــط طو املـــسلح وازدادت حـــاالت اللـــصوصية والـــس). فاكاغـــا وكوتـــو العليـــا

ل شرق مجهورية أفريقيا الوسطى، وعلـى       اإلمدادات الرئيسي الذي يربط جنوب دارفور بشما      
وتـسارعت وتـرية أنـشطة اجلماعـات املـسلحة،          . الطريق الرئيسي الذي يربط برياو ببقية الـبالد       

 ، علـى األسـس العرقيـة،      مبا فيهـا امليليـشيات ومجاعـات الـدفاع، يف كـال املنطقـتني، كمـا ازداد                
سلطات احملليــة والوطنيــة علــى قــدرة الــضــآلة وتــسببت . انقــسام اجلماعــات املتمــردة املوجــودة

  .من التدهور يف العالقات بني اجلماعاتحدوث مزيد إدارة الرتاعات احمللية يف 
ــة         - ١٤ ــتباكات القبلي ــصوصية واالش ــال الل ــادة أعم ــا، ارتبطــت زي ــرياو وحميطه ــدة ب ويف بل

أبريــل، /بوجــود عناصــر مــن احتــاد القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع، منــذ أواخــر نيــسان   
ــانغي   شــا ــشامل يف ب ــسياسي ال ــسمرب / كــانون األولخــاللركوا يف احلــوار ال ويف . ٢٠٠٨دي

 مـن املـشردين مـن مجاعـة كـارا إىل بـرياو مـن ديالمـب وماجـدا،            ٣٠٠مايو، وصل   /أوائل أيار 
 كيلــومتراً جنــوب غــرب بــرياو، بعــد أن تعرضــت هاتــان املنطقتــان  ٤٥الــواقعتني علــى مــسافة 

عم أهنم من عناصر غوال املؤيدين الحتـاد القـوى الدميقراطيـة            ، زُ مسلحنيرجال  ل  َبهلجوم من قِ  
. وأُبلــغ عــن حــرق منــازل وتــدمري هياكــل أساســية حمليــة وســرقة ممتلكــات . مــن أجــل التجمــع

وردت أنباء عن حـوادث إطـالق نـار وقتـل متعمـدة اسـتهدفت أعـضاء مـن مجاعـة كـارا                        كما
  . من أجل التجمع يف برياو والقرى احمليطة هباالعرقية نفذها أفراد من احتاد القوى الدميقراطية

مـايو، عقـد وزيـر اإلدارة اإلقليميـة الـوطين      / أيـار ٣٠ و ٥ويف مناسبتني منفصلتني، يف      - ١٥
اجتماعات مـع الـسلطات احملليـة وممثلـي اجملتمـع احمللـي والقـادة العـسكريني يف بـرياو يف حماولـة                       

ــل    ٣٠ملمثَّلــة يف االجتمــاع الــذي ُعقــد يف    ووافقــت مجيــع اجلماعــات ا  . التــوتراتلــرتع فتي
بيـد أن تنفيـذ االتفـاق     . مايو على تسليم أسـلحتها إىل القـوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى             /أيار

قـدرة القـوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى يف بـرياو، والتـصور الـسائد بـأن                   ضآلة  تعرقل بسبب   
ميقراطيـة مـن أجـل التجمـع، وعـدم          القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى مؤيـدة الحتـاد القـوى الد          

  .وجود آلية متابعة إلدارة النـزاع
 مـسلحا مـن مجاعـة كـارا         ٦٠يونيه، شنت جمموعة تتألف مـن حـوايل         / حزيران ٦ويف    - ١٦

العرقية هجوماً على املتمردين مـن احتـاد القـوى الدميقراطيـة مـن أجـل التجمـع وأفـراد القـوات                       
وقُتـل ثالثـة مـن املهـامجني وثالثـة مـن أعـضاء        .  بـرياو املسلحة ألفريقيا الوسـطى املتمركـزين يف      

يونيـه، وقــع هجــوم آخـر، شــارك فيــه   / حزيــران٢١ويف .  مـدنيني جبــروح ١٠االحتـاد وأصــيب  
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وتـشري أنبـاء    . عدد غري حمدد من املتمردين، جـرى خاللـه إحـراق العديـد مـن املنـازل بالكامـل                  
 القوى الدميقراطية مـن أجـل التجمـع          من املهامجني، وعضو من احتاد     ١٢غري مؤكدة إىل مقتل     

ونتيجة لعدم استقرار احلالة األمنية، انتقل ما يقـرب         . ومدين واحد، وإىل إصابة آخرين جبروح     
بعثة يف برياو ويف املطار، كما غـادر العديـد          ال مدين ليكونوا على مقربة من قواعد        ١ ٠٠٠من  

ق كـل مـن عناصـر كـارا واحتـاد القـوى             يوليـه، اتفـ   /ويف مطلع متـوز   . من السكان احملليني املدينة   
الدميقراطية من أجل التجمع على املشاركة يف مساعي وساطة تبذهلا حكومة مجهوريـة أفريقيـا               

  .الوسطى
للحالـة األمنيـة يف منطقـة فاكاغـا يف        تـصدت البعثـة     وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،          - ١٧

يونيه، ُنقـل عمـال     / حزيران ٢١ و   ٦وخالل اهلجمات اليت وقعت يف      . حدود واليتها وقدراهتا  
وزادت البعثــة أيــضا . املــساعدة اإلنــسانية إىل القاعــدة العــسكرية التابعــة للبعثــة كــإجراء وقــائي

ويف مشـال شـرق مجهوريـة       . عدد دورياهتا يف حماولـة إلبـراز وجودهـا وطمأنـة الـسكان احمللـيني              
 بيئـة أكثـر أمنـا، وتنفيـذ عمليـات           هتيئـة أفريقيا الوسطى، تقتـصر واليـة البعثـة علـى املـسامهة يف              

املدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنـسانية املعرضـني للخطـر، ومحايـة              جالء  حمدودة إل 
ــالغ    . مــوظفي األمــم املتحــدة ومعــداهتا   ــه والب  جنــدي هلــذا  ٣٠٠ومــن أصــل القــوام املــأذون ب

  . جنديا٢٧٤ًالقطاع، جرى حالياً نشر 
  

  ةاحلالة اإلنساني  - هاء  
 الجـئ  ٢٦٠ ٠٠٠فاملعونـة ُتقـدم إىل   . ال يزال شرق تشاد يواجه أزمة إنسانية خطرية        - ١٨

 ١٧١ ٠٠٠ الجــئ مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، و     ٧٠ ٦٠٠ خميمــا، و ١٢ســوداين يف 
 فــرد مــن الــسكان الــذين ١٥٥ ٠٠٠ موقعــا، فــضال عــن مــا يقــرب مــن ٣٨مــشرد داخليــا يف 

ــة شــرق تــشاد   .  الــرتاعاستــضافوهم واألكثــر تــضررا مــن جــراء   ــة األمنيــة املتقلب وتــشكل احلال
ودارفور، باإلضافة إىل عدم كفاية فرص احلصول على اخلدمات األساسـية يف منـاطق العـودة،                

. أهــم املعوقــات أمــام عــودة املــشردين داخليــا والالجــئني بــصورة مــستدامة علــى املــدى البعيــد 
جــئني أو عــودة للمــشردين داخليــا عــام لــذلك فمــن غــري املــرجح أن تــتم أيــة إعــادة طوعيــة لال 

ولرمبا يشكل وجود هذه األعداد الكبرية من الالجئني واملشردين داخليـا علـى املـدى               . ٢٠٠٩
 .الطويل ضغطا إضافيا على املوارد احملدودة املتاحة للسكان احملليني

بـسبب  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أدى تزايد أنشطة قطاع الطرق اليت تفاقمـت               - ١٩
فخـالل  . وجود من تبقى من املتمردين، إىل استمرار تقلص حيـز العمـل اإلنـساين شـرق تـشاد                 

ــام    ــن ع ــوع   ٢٠٠٩األشــهر اخلمــسة األوىل م ــاء عــن وق ــا ضــد   ١٥٢، وردت أبن ــا أمني  حادث
 منـها موجهـا ضـد وكـاالت األمـم        ٤٢العاملني يف اجملال اإلنساين وجمّمعـاهتم وأعتـدهتم، كـان           
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ومن ناحية أخرى، ال تزال الفئـات الـضعيفة يف          . املنظمات غري احلكومية   ضد   ١١٠املتحدة و   
ــهاكات       ــال، هــدفا النت ــساء واألطف ــا، وخاصــة الن ــع املــشردين داخلي خميمــات الالجــئني ومواق

 .سلحةاملعناصر ال  بعضحقوق اإلنسان وغريها من االنتهاكات اليت ترتكبها

 بـني اجلـيش الـوطين التـشادي         دارت رحـاه   الـذي    مايو، ونتيجة للقتـال   /ويف أوائل أيار    - ٢٠
م دم، توقفت األنشطة اإلنـسانية      أ و اوز بيض قومجاعات املعارضة املسلحة التشادية بالقرب من       

إيـصال اخلـدمات اإلنـسانية األساسـية        ممـا أدى إىل تعطيـل       مؤقتا يف املنطقة ملدة أسبوع واحـد،        
نـشطتها يف املنطقـة يف الفتـرة اعتبـارا          واسـتأنفت املنظمـات اإلنـسانية أ      . إىل السكان املتـضررين   

ويف منطقـة بـرياو الواقعـة مشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، اسـتأنف                   . مايو/ أيار ١٢من  
العاملون يف اجملال اإلنساين أنشطتهم يف أعقاب اهلجوم الذي شنته عناصر مسلحة على مواقـع               

ــوى      ــا الوســطى واحتــاد الق ــسلحة ألفريقي ــوات امل ــة للق ــع يف     الدميتابع ــن أجــل التجم ــة م قراطي
ــران ٦ ــه/حزي ــوع هجــوم آخــر يف     . يوني ــد وق ــران٢١لكــن وبع ــم   / حزي ــت معظ ــه، توقف يوني

  .العمليات اإلنسانية يف املنطقة
ــوات         - ٢١ ــسلحة والق ــات م ــني مجاع ــتباكات ب ــة، أدت اش ــات البعث ــة عملي وخــارج منطق

منطقـة سـالمات جنـوب      املسلحة ألفريقيا الوسطى إىل استمرار نزوح السكان عـن قـراهم إىل             
 الجئـا مـن مجهوريـة أفريقيـا     ١٨ ٢٢٠، وصـل  ٢٠٠٩ينـاير   /ومنـذ كـانون الثـاين     . شرق تشاد 

إىل ال يزال وصول املساعدات اإلنسانية ميثل مـشكلة نظـرا           و. الوسطى إىل ضاحية منطقة داها    
الـة  رداءة ح ىلإونظـرا  . حلـول موسـم األمطـار   هـذه املـشكلة   بعد املنطقة، وممـا زاد مـن تفـاقم         

الطرق، يستلزم األمر ثالثـة أيـام علـى األقـل مـن الـسفر للوصـول إىل داهـا، الواقعـة علـى بعـد                          
وقد شـكلت فرقـة عمـل      . كيلومترا إىل اجلنوب من مركز الوكاالت اإلنسانية يف أبيشي         ٧٢٠

املعوقـات وزيـادة   لتلـك  مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، يف حماولـة للتـصدي       برئاسة  
  .وواصلت البعثة تقدمي الدعم اللوجسيت إليها. ت لالجئني إىل أقصى حداملساعدا

  
  نشر قوة األمم املتحدة  -ثالثا   

األمـــم املتحـــدة يف بعثـــة  اإلمجـــايل لقـــوة قـــوامال، بلـــغ ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران٣٠يف   - ٢٢
 امئــة مــن القــوا يف امل٤٦ فــردا، أي مــا ميثــل نــسبة  ٢ ٤٢٤ مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد 

   مـن ضـباط األركـان العـسكريني       ١٢٧العـدد   ويـشمل ذلـك     .  فـردا  ٥ ٢٢٥أذون به والبالغ    امل
ملستـشفى النروجيـي مـن املـستوى        اوبـدأ   .  جنـديا مـدرَّبا    ٢ ٢٦٤ من ضـباط االتـصال و        ٣٠و  

مـــارس /ويف الفتـــرة مـــا بـــني آذار. يوليـــه/ متـــوز١الثـــاين عملـــه بكامـــل قدراتـــه التـــشغيلية يف  
 دوريـة طويلـة     ٢٦٤ املـدى و     ة دورية قـصري   ٩٦٠  بدوريات منها  وةيونيه، قامت الق  /وحزيران

وعـالوة علـى ذلـك، وعلـى حنـو مـا هـو مـبني         .  عمليـة مرافقـة  ٣٨  قافلـة و  ٨١وسّيرت  املدى  
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أعاله، تصدت القوة أيضا لتدهور األوضـاع األمنيـة يف أعقـاب القتـال الـذي دار شـرق تـشاد                     
 .ريقيا الوسطىويف منطقة برياو الواقعة مشال شرق مجهورية أف

ومع ذلك، فإن عمليات القوة ظلت مقيدة بسبب عدم وجود العناصر األساسـية الـيت                 - ٢٣
وال تـزال املناقـشات     . ن واملروحيـات العـسكرية    ومتكنها من أداء مهمتها، مبـا يف ذلـك املهندسـ          

ات ة مـزودة بالقـدر    ي وحـدة هندسـ    بتـوفري مع البلدان املسامهة بقوات مستمرة لزيادة تعهد قائم         
الالزمة لصيانة املطار والبنـاء األفقـي، واحلـصول علـى التزامـات بتـوفري فـرقتني لإلجـالء الطـيب                     

ومن املتوقع أن تبدأ أربع مروحيات عـسكرية توجـد يف           . اجلوي مدَرجتني يف احتياجات القوة    
ــاً   ــها قريب ــشأن    . عــني املكــان عمل ــة ب ــر إىل أي عــروض جدي ــة تفتق ــ مروح١٤ غــري أن البعث  ةي

 . مروحية١٨ البالغ عددها متبقية من املروحيات املطلوبةعسكرية 

ومن بني التدابري املتخذة للتخفيف من ذلك، أُرسلت مروحيـات مدنيـة إىل البعثـة مـن          - ٢٤
غري أنه مل يكن بإمكاهنا يف البدايـة إجـراء عملياهتـا            . أجل نقل السلطة من قوة االحتاد األورويب      

إجـالء املـصابني، ممـا أدى إىل    /م مـن حيـث اإلجـالء الطـيب      ليال أو تقدمي مستوى كبري من الدع      
مـن  بـالطريق الـربي   اقتصار دوريات القوة على املناطق الـيت توجـد علـى مـسافة سـاعة واحـدة                  

ووضــعت تــدابري يف مــا بعــد وجيــري تنفيــذها لتحــسني إمكانيــات   . مستــشفى املــستوى األول
، وذلـك مـن أجـل زيـادة مـستوى           تشغيل هذه الطائرات والتصديق على سـالمة مواقـع اهلبـوط          

غري أن هذه التدابري لـن تـوفر وحـدها القـدرات الالزمـة لتنفيـذ                . إجالء املصابني /طيبالاإلجالء  
 .املهام العسكرية املقررة املنصوص عليها يف مفهوم عمليات القوة

وقد وردت منذ تقريري الـسابق تربعـات لـبعض احتياجـات القـوة املتبقيـة، مـن بينـها                       - ٢٥
 الـيت تعمـل يف الوقـت الـراهن يف آخـر نوبـة                تلك  حمل حيلتربعات لوحدات   ت إشارة، و  وحدا
غـري أن نـشر جنـود عـدة بلـدان مـسامهة بقـوات تعرقـل بـسبب التـأخري يف شـراء املعـدات                          . هلا

وممــا يبعــث علــى القلــق إمكانيــة حــدوث ثغــرات أمنيــة نامجــة عــن هــذا    . اململوكــة للوحــدات
قـوات جديـدة لتـأمني طريـق        إىل   األوسـط، حيـث هنـاك حاجـة          التأخري، وال سـيما يف القطـاع      

اإلمدادات الرئيسي للقـوة، ويف القطـاع الـشمايل، الـذي سـتغادره الوحـدة املوجـودة هنـاك يف                  
وتقوم البعثة وإدارة عمليات حفظ السالم حاليا بتقيـيم التـدابري           . ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

ــا     ــذه املخــاطر، مب ــن ه ــف م ــة إىل التخفي ــة    الرامي ــة ومفاحت ــوة االحتياطي ــك اســتخدام الق  يف ذل
. سامهة بقــوات علــى نــشر جنودهــا تعزيــز قــدرة البلــدان املــعلــىالــشركاء الثنــائيني ليــساعدوا 

  .تعمل إدارة عمليات حفظ السالم، عند االقتضاء، على إجياد املزيد من التعهدات كما
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  عن تنفيذ والية البعثةاملستجدات  -رابعا   
 فرزة األمنية املتكاملةدعم امل  -ألف   

ــة، النــشر الكامــل    ٢٠٠٩يف أبريــل   - ٢٦ ــدعم مــن البعث لمفــرزة ل، أمتــت حكومــة تــشاد، ب
 رئيـسية شـرق     اتدبلـ  خميمات الالجئني االثين عشر وسـت        يف) اً عنصر ٨٥٠ (األمنية املتكاملة 

 بنــاء علــىو، ٢٠٠٨ديــسمرب /يف كــانون األولو. تــشاد، فــضال عــن مركــز القيــادة يف جنامينــا 
 يف كوكــو ا هلــا دائمــا وجــودملفــرزةت اقامــ يف اجملــال اإلنــساين، أاجلهــات العاملــة طلــب مــن

للمـساعدة   ة نسبة عالية من املـشردين داخليـا وأصـبح قاعـدة هامـ     تتركز به  موقع   ، وهو اراناغأن
ضــابطا مــستندين إىل عــدم  ٨٥٠زة البــالغ عــددهم رفــضــباط املمــن  ٢٨اســتقال و. نــسانيةاإل

 ألســباب  ضــباطصل أربعــة أســباب شخــصية أخــرى، وفُــ  إىلليــة كافيــة أو حــوافز مامــنحهم
 قتـال أو حـوادث       سـتة مـصرعهم يف     يتأديبية مـن بينـها سـوء اسـتخدام األسـلحة الناريـة، ولقـ              

 .ضابطاً ٨١٢  إىلسيارات، ليصل القوام احلايل

م  إدارة عمليـات حفـظ الـسال        قـام فريـق مـن      ،يونيـه /حزيران ١٣ إىل   ٢يف الفترة من    و  - ٢٧
ــا وشــرق تــشاد لتقيــيم عمليــات  ةاريــزب  .اهــم إلياملفــرزة األمنيــة املتكاملــة والــدعم املقــدَّ   جنامين

 الـيت    التفاصيل وطرائق تنفيذ توصيات البعثة بالتفصيل على حنو أكمل يف املشاورات           وسُتتناول
 . مع احلكومة واجلهات املاحنة يف األسابيع املقبلةستجرى

 اه وضــباط٢٠٠٨أكتــوبر / يف تــشرين األول األمنيــة املتكاملــة املفــرزة نــشرءمنــذ بــدو  - ٢٨
ممـا أثـر تـأثريا إجيابيـا     ،  الرئيسية شرق تـشاد اتدبلخميمات الالجئني واليف الشرطة ن مهام  ويؤد

. دث االغتصاب علـى وجـه اخلـصوص       وا ح فقلتجرام يف خميمات الالجئني،     مكافحة اإل على  
 حـاالت الـسطو     مـن  ٥٦ ، وعاجلـت  اعتقـال ليـة   عم ٩٠ حىت اآلن أكثر من       املفرزة نفذتقد  و

.  اغتـصاب  حـدث فيهـا  مخـس حـاالت  وأدتـا إىل إزهـاق أرواح،     سطو مـسلح املسلح، وحاليت 
 مـن اجلهـات العاملـة       كانت قد ُسرقت   سيارة   ٢١ اسُترجعتوخالل الفترة املشمولة بالتقرير،     

ت إنفــاذ القــانون  ووكــاالفــرزةملا  بــني عــن طريــق عمليــات منــسقة، وذلــكيف اجملــال اإلنــساين
قدر قادة الالجـئني     وي .وغرييداا  وز بيض قتفكيك عدد من العصابات يف أبيشي و      مت   و ية،تشادال

عالقـات عمـل جيـدة مـع ضـباط          تـربطهم   ة يف حتسني األمن يف املخيمات، و      زرفملاعموما دور   
 . هلا أقوىا حضورونطلبية وزرفملا

 القـضايا   ت بعض الحفقد أ .  مهام التحقيق  ض املفرزة األمنية املتكاملة أيضا بع     وأجنزت  - ٢٩
ــران  إىل  ــة يف حزي ــسلطات القــضائية احمللي ــ/ال ــدمو، ٢٠٠٩ هيوني ــق تق ــ أول ملــف حتقي ىل  إا هل

ــة يف أبيــشي   املــؤهالت الالزمــة عــوزهم كــثريا مــا ت املفــرزةقــيإال أن حمقِّ. املــدعي العــام للدول
املفـرزة أو مواقعهـا   مراكـز  يف  ال توجد، والتحقيقيف جمال  لقيام مبسؤولياهتم   ل زمال ال والتدريب
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 البعثـة برناجمـا للتـدريب يف أثنـاء اخلدمـة لتعزيـز قـدرات                أنـشأت قـد    و . لالحتجـاز  زنزاناتأي  
 .املفرزة ضباط لدىالتحقيق 

 الـيت   ةسلحاملـ  اتجمـ اهلدفا لـبعض    هـ لألسـف   غري أن املفرزة األمنيـة املتكاملـة كانـت            - ٣٠
 مركـز الـشرطة     ا مـسلح  ا فـرد  ٢٠ هاجم ما يقـرب مـن        بريل،أ/ نيسان ١٤في  ف. وقعت مؤخرا 

ربـع  أخـر وسـرقة   آصـابة  إ وفـرزة ، مما أسفر عن مقتـل أحـد ضـباط امل         يف فارشانا ة  زرالتابع للمف 
وز عــامر، قــ يف  الواقــعةزر املفــمقــسن ومــايو، هــاجم أفــراد مــسلح/ أيــار١٣يف و. بنــادق آليــة

  هـاجم  مـايو، / أيـار  ١٣ و   ١٢ي  يـوم و. خـر آصـابة   إ و فـرزة أسـفر عـن مقتـل أحـد ضـباط امل           مما
 .فارشانا لغرييدا واملناطق اجملاورة يف زةر للمفاتكبن مرورجال مسلح

 توفـر ،  ٢٠٠٩مـايو   /أيار إىل   ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول من  وخالل الفترة املمتدة      - ٣١
 ينلحراسـة األمنيـة للعـاملني يف اجملـال اإلنـسا          ل  عمليـة  ٢ ٦٠٠ أكثر من    املفرزة األمنية املتكاملة  

 نــص مفهــوم عمليــاتوقــد .  الرئيــسية وخميمــات الالجــئنياتدبلــ العلــى الطــرق الرابطــة بــني 
خمـاوف أمنيـة    إىل  نظـرا   و. علـى أسـاس اسـتثنائي فقـط       ولكـن    هذا النشاط    ى األصلي عل  زةراملف

مـايو، وكـذلك    /يف أعقاب الغزو الذي قامت بـه مجاعـات املعارضـة التـشادية املـسلحة يف أيـار                 
مـايو  /أيـار  مـن     اعتبـارا  راسـة احل  عـدد عمليـات    فـض  خُ املفـرزة، فقـد   علـى   نت  اليت شُ اهلجمات  
 قعلـ ت يف املـستقبل، والـيت ت     الـيت سـتقوم هبـا املفـرزة         احلراسة كون أي من عمليات   ستو. ٢٠٠٩

تنفيـذها   تميسـ ألمـم املتحـدة و  ا  مـن  تصريح أمـين نة باحلصول على  ومرهمم املتحدة،   شرطة األ ب
وقـد  . يـة الالزمـة   ؤاتر النـشر الكامـل لقـوة البعثـة لتـوفري البيئـة امل             استثنائي، يف انتظـا   على أساس   

ــاً  العــسكرية  ةقــوالو  األمــن أجهــزة عــننيم ممــثلض للحمايــة واحلراســة، يــ أنــشأت البعثــة مكتب
ــشرطة و ــةال ــن ا  لل التابع ــذلك م ــة، وك ــة  بعث ــة املتكامل ــرزة األمني ــك،ملف ــسيق   وذل  لتحــسني التن

 . يف هذا الشأنةاإلنساني دةعسااملأوساط واالستجابة لطلبات 

  بـأهنم غـري جمهـزين       يـشعرون  م إىل أهنـ   مـراراً األمنيـة املتكاملـة       ضباط املفـرزة   أشارقد  و  - ٣٢
بنـاء  و.  ملواجهة التهديدات شـرق تـشاد، وخـصوصا علـى طـول حمـاور الطـرق                لكايفشكل ا الب

ك لـــ وذأكتـــوبر،/ نقـــل يف تـــشرين األولة ســـيار٥٠ حـــوايل ستـــستلم املفـــرزة، معلـــى طلبـــه
  خـالل   لـه  يتعرضـون  دق هجوم   أليم  يقيالت ناء عمليات ثأل أفضل   صدي بشك هم من الت  كينمتل

ــامهم ــ قيـ ــةبـ ــايل،  و. دوريات احلراسـ ــت احلـ ــلّميف الوقـ ــادة سـ ــاملت قيـ ــضباطزرفـ ــة هة لـ ا قرابـ
رشاشـة،  السـلحة   ألمـن ا  قطعـة    ١٠٠، فضال عن    امتاحمسدسا   ٩٠٠  أصل منمسدسا   ٤٢٠

عاد وسـيُ .  الوطنية لشؤون الالجـئني املدعومـة مـن قـوات الـدرك         عن السلطة  املفرزةاليت ورثتها   
التابعـة  آمنة لألسلحة يف مجيـع املواقـع   مرافق ختزين   إنشاء ردجاملفرزة مب سلحة  أمسألة   النظر يف 
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 ل األسـلحة الناريـة    مـ  حب املتعلقـة  التـدريبات املكثفـة    ءارنفاذهـا وإجـ    وإ التوجيهـات ر  اصـد إ، و هلا
 .هاواستخدام

 يف بعــض احلــوادث لعنيااألمنيــة املتكاملــة ضــ  فــرزةملا ضــباط  كــان بعــضلألســف،و  - ٣٣
 اجلهـات العاملـة    تقـويض ثقـة       ممـا أدى إىل     على استخدام األسلحة النارية،    تنطوااخلطرية اليت   

طري، من بينـها    اخلسلوك  السوء  ب  تتعلق قد سجلت حىت اآلن أربع حاالت     و. يف اجملال اإلنساين  
 بـدون   قتـل صـيب   م و ،مـارس / يف آذار  زة يف فارشـانا   رفـ بط يف امل   علـى يـد ضـا       عمـداً  قتل مـدين  م

 العمـل   اجلنـاة عـن   فُـصل ويف مجيع احلـاالت األربـع،  . هيوني/ارانا يف حزيرانغ يف كوكو أن   قصد
 .اً قضائي هذا األمرضمان متابعةعلى ة وتعمل البعثة مع السلطات التشادية زرفيف امل

. امرتسمـسألة تـثري قلقـا مـ       يـشكل    منية املتكاملة  األ ةزرلمفلوجسيت ل الدعم  وال يزال ال    - ٣٤
حبــاط يف اإلب  يف بــث شــعورتــسبب التــأخري يف تــشييد املكاتــب وأمــاكن اإلقامــة الدائمــة فقــد 

ومـع  . لمكاتـب لحلاويـات   ا لإلقامة املؤقتة وبعض     اوقدمت البعثة خيام  . زةرفصفوف ضباط امل  
شـرق تـشاد، وخاصـة خـالل        لـسائدة   اقاسية  اللظروف  ليام غري مناسبة    تلك اخل   أن ذلك، ثبت 
وستواصـل البعثـة معاجلـة أوجـه        . سبتمرب/أيلولىل  يونيه إ /حزيران من    الذي ميتد  مطارموسم األ 

وجـه   علـى   القيامالقصور يف بناء املكاتب وأماكن اإلقامة الدائمة يف الشهور املقبلة، فضال عن         
ــة لألســلحة يف مجيــع املواقــع ا مرافــق ختــزين  بإنــشاء الــسرعة ــة و. زةرمفــللعــة ابلتآمن مــن ناحي

ــع و التــصاالت الأخــرى، مت تركيــب معــدات ا  ــع املواق  عمــل يف الوقــت تهــي الســلكية يف مجي
 والعـاملني   املفـرزة  شتركة بـني  التصال الالسلكي م   ل  البعثة حاليا على إنشاء قناة      وتعمل .ايلاحل

 .البعثةويف اجملال اإلنساين 

 وتقـدمي املـشورة     هـا وتوجيهاألمنيـة املتكاملـة      زة املفـر  رصـد ببعثة حاليـا    الشرطة  وتقوم    - ٣٥
ة زرفــأفــراد املبعثــة أمــاكن مــشتركة مــع ال شــرطة  اختــذ أفــرادهلــذه الغايــة،ووحتقيقــا . االفنيــة هلــ

قتـصر عمومـا علـى      ي ة ذاك  مـشترك  اكنمأ  غري أن اختاذ   .م مجيع أنشطته  على أداء م  وهنساعديو
 علــىة زرفــاملن أجــل تعزيــز قــدرة  مــو. منيــةأ خمــاوف  وجــودلــك بــسببذســاعات النــهار، و

 والتـدريب أثنـاء   التـدريب يف املوقـع   بعثـة حاليـا     الاالضطالع باملهام املوكلة إليهـا، تـوفر شـرطة          
 ســلحة، واســتخدام األات احملليــة اجملتمعــ حفــظ األمــن والنظــام يفة يف جمــاالتزرفــملاخلدمــة ل

  أجهـزة  القـضائية، واسـتخدام   الـشرطة   و ،، والـسيطرة علـى اجلمـاهري، وتقنيـات احلراسـة          يةالنار
ث يــة حبزرفــملتــدريب األويل لال ات متديــد دور أيــضا يفتنظــر البعثــةو. االتــصاالت الالســلكية

 ، يف صـفوف املفـرزة    قبالست مـ  ن سـُيجندون  ملـ ة  النـسب  ب  يومـا  ٢٤الـيت متتـد      ةاحلاليتتعدى الفترة   
 . يف التدريبا نقصعترب على ما ُيا ردوذلك
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   مليـــون دوالر مـــن امليزانيـــة املنقحـــة للفتـــرة     ٢١,٩ مبلـــغ  حـــىت اآلن وقـــد اســـُتلم    - ٣٦
وأود أن أشـكر    .  مليون دوالر لدعم املفـرزة األمنيـة املتكاملـة         ٢٥,٥ والبالغة ٢٠٠٩-٢٠٠٨

، غلكـسمرب و، يةمهوريـة التـشيك  واجلبلجيكـا،  ويرلنـدا،   أاالحتاد األورويب وحكومات كل من      
ومثـة حاجـة    . مـا قدمتـه مـن مـسامهات       ى  لـ عان   واليابـ  ،هولندا، والواليات املتحـدة   و ،النرويجو

مــن جهــة و. تنفيــذ العمليــات للــتمكن مــن مواصــلة  غــري املــسددة تلقــي التعهــدات  إىلملحــة
يــة مليزانيــة عــام نهائ الصيغةبعثــة وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم بــصدد وضــع الــ فــإن الخــرى، أ

  .املاحنة لتقدمي تربعاهت اجلهات ا بعضنفاحتا لدعم املفرزة األمنية املتكاملة، وسوف ت٢٠١٠
  

  العدل والسجون  -باء   
ــالتقرير    - ٣٧ ــشمولة ب ــرة امل ــا    ،خــالل الفت ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم  وضــعت بعث

مــشروعا مدتــه ســنة واحــدة، باالتــصال مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     الوســطى وتــشاد
وظفي اخلدمـة املدنيـة للعمـل        مـن مـ    ا موظف ١٤٨ من أجل تدريب     ،بتمويل من حكومة أملانيا   و

والــشريك . مؤقتــا كقــضاة صــلح ومــساعدين قــضائيني يف ظــل عــدم وجــود مــوظفني قــضائيني
، وباإلضـافة إىل ذلـك، تـستمر البعثـة        . املنفذ للمـشروع هـو املدرسـة الوطنيـة لـإلدارة والقـضاء            

والـشرطة احملليـة   املفرزة األمنيـة املتكاملـة      أفراد  يف دعم تدريب    بالتنسيق مع السلطات الوطنية،     
  .التحقيقاتالذين جيرون 

ــائي          - ٣٨ ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة وبرن ــشأت البعث ــالتقرير، أن ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وتنفذه نقابة احملـامني        ميوله  مشروعا مدته سنتني للمعونة القانونية      

. املـسائل القانونيـة   جمـال   ص شـرق تـشاد يف       يف تشاد، ملـساعدة الـضعفاء مـن الفئـات واألشـخا           
وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، قامـت                

كمـة االسـتئناف يف أبيـشي كـي         حملدعم  تقـدمي الـ   البعثة بتيسري أعمال حمكمة متنقلة مـن خـالل          
بيـــشي وأم تيمـــام خـــالل الفتـــرة مـــن أخمتلفـــة منـــها للمحكمـــة اجلنائيـــة يف أمـــاكن جلـــسات تعقـــد 

  .يوليه/ متوز٢٤إىل يونيه /حزيران ١
ويف هـذا الـصدد، قامـت    . وال يزال متويل مبادرات النظام القضائي ميثل حتـديا أساسـيا      - ٣٩

، لتقدميـه إىل    بقطـاع العـدل   املتعلقة  للمشاريع  البعثة، بالتعاون مع حكومة تشاد، بوضع مقترح        
، بتمويــل مــن صــندوق قطــاع العــدلبعثــة أيــضا تنفيــذ برنــامج دعــم وتــدعم ال. اجلهــات املاحنــة
  .التنمية األورويب

ــامج واســع النطــاق إلذكــاء        - ٤٠ ــة بربن ــالتقرير، اضــطلعت البعث ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت
الوعي من أجل حتسني األحوال املعيشية العامة لـرتالء الـسجون، وال سـيما األمهـات والرضـع                  

. يضا تقدمي تدريب أثناء اخلدمة ملوظفي الـسجون يف إريبـا وأبيـشي            وجيرى حاليا أ  . واألحداث
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صـياغة جمموعـة شـاملة مـن القـوانني والـسياسات واإلجـراءات ملـساعدة         علـى  ساعدت البعثة  و
بالتعـاون مـع سـلطات      وذلـك    ،إنـشاء نظـام سـجون ذي كفـاءة مهنيـة          جمـال   حكومة تـشاد يف     

وهــذه . التــشاور مــع جلنــة تطــوير الــسجونالــسجون التــشادية وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة، وب
  .٢٠٠٩يوليه /يف متوزللموافقة عليها اآلن على الربملان معروضة التدابري 

وبالرغم من التقدم الذي أحرزته البعثة والسلطات الوطنيـة إزاء تعزيـز نظـام الـسجون                  - ٤١
لتـدريب  زم  الـال  مبـا يف ذلـك عـدم كفايـة التمويـل             ،شرق تشاد، ال تـزال هنـاك حتـديات هائلـة          

 ،تعزيـز األمـن يف الـسجون الرئيـسية        وموظفي الـسجون الـوطنيني، واحلاجـة إىل إعـادة التأهيـل             
وكـثريا مـا حيـدث أن يهـرب الـسجناء مـن سـجون أبيـشي وإريبـا،                  . حتسني أحـوال الـسجون    و

ويف . نتيجــة ألوجــه قــصور البنيــة األساســية، ممــا يزيــد مــن حــدة التهديــدات األمنيــة يف املنطقــة
ذاتــه، ال يــزال جيــري اإلبــالغ عــن انتــهاكات حقــوق الــسجناء يف الــسجون وزنزانــات الوقــت 

واستمرت البعثة يف استكـشاف فـرص التمويـل مـن أجـل حتـسني البنيـة               . االحتجاز شرق تشاد  
للسجون، وخباصة إعـادة تأهيـل زنزانـات النـساء يف سـجن أبيـشي وتعزيـزات األمـن         األساسية  

  .يف سجين إريبا وقوز بيضا
  

  حقوق اإلنسان  -م جي  
ــة       - ٤٢ ــالتقرير، ركــزت بعث ــشمولة ب ــرة امل ــا    خــالل الفت ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري األم

 القــوات واجلماعــات جانــبعلــى رصــد جتنيــد األطفــال واســتخدامهم مــن   الوســطى وتــشاد 
ضــآلة وقــد أســهمت . املــسلحة، وأيــضا علــى حــاالت وحــوادث العنــف اجلنــسي واجلنــساين   

 اجلزء الشرقي من البلد يف انتـشار اإلفـالت مـن العقـاب؛ ومل يـستطع      قدرات حكومة تشاد يف 
يف املائـة مـن االنتـهاكات        ١٥ا يقـرب مـن      سوى التصدي مل  املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني     

بتوثيـق  موظفـو شـؤون حقـوق اإلنـسان         ويقـوم   . بلغـوا هبـا   حلقـوق اإلنـسان الـيت أُ      والتجاوزات  
 احلياة والسالمة البدنية أثناء القتال الدائر بني اجلـيش الـوطين    زعومة ضد احلق يف   املنتهاكات  اال

 املعارضة املسلحة التشادية، مبا يف ذلـك اهلجمـات علـى املـدنيني والعـاملني                ومجاعاتالتشادي  
الـــيت يـــشنها املـــسلحون مـــن األفـــراد واجلماعـــات الـــذين يرتـــدون الـــزي  يف اجملـــال اإلنـــساين 

مـدنيا   ١٥ما جمموعـه  وورد أن . احتاد قوى املقاومةى ــتمون إلينم ــأهنذُكر ري والذين  ـالعسك
وورد أن مواطنــا تــشاديا، . شخــصا ١٣قــد قتلــوا، مبــا يف ذلــك مثــاين نــساء وطفــالن، وجــرح  

تعاقدت معه منظمة دولية غري حكومية مـن البـاطن، قتلتـه عناصـر مـن احتـاد قـوى املقاومـة يف                       
  . كيلومترا جنوب قوز بيضا٤٥مايو يف كرييف، اليت تقع على بعد /أيار ٥
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أظهرت زيارات الرصد املنتظمة الـيت تقـوم هبـا البعثـة        - ٤٣

فعلــى ســبيل املثــال، . عــددا مــن حــاالت االحتجــاز التعــسفي واالحتجــاز بــصورة غــري قانونيــة 
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 يومـا   ١٦حـت بـني     معتقلني يف املؤسسة اإلصالحية بإريبا بـدون هتـم لفتـرات تراو            ١٠احتجز  
احتجـز  وقـد  .  شـهرا ٣٢ أبيشي لفترات تراوحـت بـني مخـسة أيـام و      مرفق  ومخسة أشهر؛ ويف    

  .ملنعهم من اهلربقيدوا املعتقلون يف ظروف سيئة ويف بعض احلاالت 
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وثقــت البعثــة ثــالث حــاالت مــن العنــف اجلنــسي     - ٤٤

صاب واالعتـداءات الـيت يـزعم أن مرتكبيهـا عناصـر متفرقـة مـن                واجلنساين، مبـا يف ذلـك االغتـ       
ــأى عــن العقــاب      ــوا مبن ــسبب ظل ــشادي، وهلــذا ال ــوطين الت ــسان٢٤ويف . اجلــيش ال ــل، / ني أبري

 عامــا لالغتــصاب علــى يــد عنــصرين مــن عناصــر اجلــيش الــوطين    ٢٨عمرهــا تعرضــت امــرأة 
، وقبـضت املفـرزة األمنيـة       باهااغتـص وقد مت حتديد هوية الشخـصني الـذين         . التشادي يف غرييدا  

ويف . ولكـن الـسلطات منعـت املفـرزة مـن املـضي يف عمليـة االحتجـاز                . املتكاملة على أحـدمها   
 عاما مـن خمـيم الالجـئني يف جبـل، وورد     ٢٢عمرها مايو، تعرضت لالغتصاب امرأة  / أيار ١٠

قـدمي  وقـد رفـض زوج الـضحية ت       . أن ذلك كان على يد رجلـني مـن اجلـيش الـوطين التـشادي              
ووثقت البعثـة ثـالث حـاالت حماولـة اغتـصاب يـزعم أن مرتكبيهـا مـن                  . شكوى جنائية رمسية  

ــع مجاعــات         ــل املواجهــات م ــك قب ــشرين يف أم دم، وذل ــشادي املنت ــوطين الت أعــضاء اجلــيش ال
وقـد اسـترعت البعثـة انتبـاه الـسلطات احملليـة إىل أوجـه           . املعارضة املسلحة التشادية ويف أعقاهبا    

  .القلق هذه
  

  محاية الطفل  -دال   
مايو، قامت بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة      / أيار ٦أبريل إىل   / نيسان ٢٨يف الفترة من      - ٤٥

ووزارات الـــدفاع ) اليونيـــسيف(أفريقيـــا الوســـطى وتـــشاد ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة 
ن تحقـق بـشأ   والعالقات اخلارجية والعمل االجتماعي يف تـشاد بتنظـيم بعثـة إلذكـاء الـوعي وال               

ــد األطفــال شــرق تــشاد   ــة والقــادة     . جتني ــسلطات احمللي ــوعي بــني ال وكــان اهلــدف هــو نــشر ال
. العسكريني بشأن التزاماهتم مبوجب القانون الـدويل فيمـا يتعلـق باألطفـال يف الـصراع املـسلح                 

واعتــرف بعــض القــادة العــسكريني بوجــود أطفــال يف صــفوف العــسكريني، بــالرغم مــن أهنــم   
إزاء كمـا أعربـوا عـن قلقهـم         . ج متمـردين سـابقني يف اجلـيش التـشادي         أرجعوا ذلـك إىل إدمـا     

واقتــرح الوفــد إحالــة . اجلماعــات املتمــردةمــستقبال علــى يــد األطفــال املــسرحني إعــادة جتنيــد 
تـسريح  املعنيـة ب  حاالت وجود أطفال بني القوات املسلحة إىل جهة التنـسيق بـاجليش التـشادي               

  .اجلنود األطفال
من مقـاتلي احتـاد     ر  مايو، تلقت البعثة تأكيدا بوجود عدد كبري من القصّ        / أيار ١٤ويف    - ٤٦

يونيــه، / حزيــران١٢ويف . قــوى املقاومــة أســرهتم القــوات التــشادية أثنــاء املواجهــات يف أم دم  
اليونيـسيف   مـن هـؤالء األطفـال إىل         ٨٤سلم وزيرا العالقات اخلارجية والدفاع ما يزيـد علـى           
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ونقل هؤالء األطفال الحقـا إىل      .  حضره أعضاء السلك الدبلوماسي    يف احتفال عقد يف جنامينا    
، وتـديره منظمـة كـري الدوليـة يف جنامينـا، ومـن هنـاك              اليونيـسيف مركز للعبور والتوجيه ترعاه     
  .سيتم مل مشلهم مع أسرهم

  
  الشؤون املدنية  -هاء   

وار بـني الطوائـف يف      أثناء الفترة قيد االستعراض، كثفت البعثة من أنشطتها لتعزيز احل           - ٤٧
ــنطقيت واداي ودار ســيال  ــسان. م ــة     /ويف ني ــة يف مقاطع ــسلطات احمللي ــة وال ــدأت البعث ــل، ب أبري

املـساليت والزغـاوة، ومجعـت للمـرة        العـرقيتني   أسونغا يف حـوار بـني الطوائـف بـني اجملمـوعتني             
وافـق الطرفـان   و. لطائفتني معا هبدف دعم عودة املساليت إىل قراهم األصلية  عن ا األوىل ممثلني   

ويف هــذا الــصدد، اجتمعــت جلنــة . كالمهــا علــى إعــادة تفعيــل آليــة املــصاحلة القائمــة وتعزيزهــا
يونيـه لتيـسري إزالـة      / حزيـران  ٣٠للحكماء تضم السلطات احمللية وغريها من اجلهات املعنيـة يف           

  . بصورة آمنةملساليتاالعقبات أمام عودة 
ــة الــ مــايو، /ويف أيــار  - ٤٨ نائــب حــاكم مقاطعــة مولــو الــيت تقــع جبانــب    ل دعموفــرت البعث

إنــشاء جلنــة بــشأن تــسوية الرتاعــات بــني الرعــاة واملــزارعني وإنعــاش اللجنــة  جمــال فارشــانا، يف 
وفـرت البعثـة   ويف منطقـة دار سـيال،   . املختلطة القائمـة بـني الالجـئني وسـكان املنطقـة املـضيفة         

واستمرت البعثـة أيـضا يف دعـم    . الرتاعاتإنعاش آليات تسوية جمال لسلطات احمللية يف    لدعم  ال
  . أنغارانا الفرعيةتعزيز القدرات اإلدارية مع إعادة تأهيل مكاتب مقاطعة كوكو

الدعم املقدم إىل القوة الدوليـة  لتنسيق الوطنية يئة  اهلمايو، أطلقت   / أيار ٢٣ و   ٢٢ويف    - ٤٩
ــا الوســطى وتــشاد   وبعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــ ،واالحتــاد األورويبشــرق تــشاد،  ة أفريقي

وسـينفذ  . برناجما مشتركا بـشأن احلـوار بـني الطوائـف وإدارة الرتاعـات يف قـوز بيـضا وأبيـشي                   
يف مقاطعـة كيمـييت بـإقليم دار سـيال ومقاطعـة أسـونغا              كائنـة   الربنامج يف مناطق حمددة للعـودة       

  .بإقليم واداي
  

  الشؤون اجلنسانية  -واو   
ه، نظمت بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة         ــيوني/ حزيران ٢٣ إىل   ٢١ن  ــرة م ــي الفت ـــف  - ٥٠
ن ــــ س األم ــــ راري جمل ــــ أن ق ـــي بـش  ــــ ة عمـل إلذكـاء الوع     ــــ اد حلق ـــى وتـش  ـــــ ا الوسط ـــأفريقي

للنــساء الالجئــات واملــشردات داخليــا، والنــساء مــن      ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
 الفئـات حلقـة العمـل منتـدى استـشاري للنـساء مـن             ووفرت  . ااجملتمعات احمللية املضيفة يف إريب    

ي احلـوار املقبـل بـني الطوائـف         ـــ ي يـشاركن ف   ـــ دات ك ـــ د القائ ـــ حتديعلـى   دت  ـــ الثالث وساع 
  .بعثةستبدأه الالذي 
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمرت البعثة يف العمـل مـع الـشركاء مـن اجملموعـة               - ٥١
يف خميمـات   ذات الـصلة    نف اجلنـسي واجلنـساين مـن أجـل مواءمـة األنـشطة              بـالع املعنية  الفرعية  

 علــىوعملــت البعثــة وشــركاؤها أيــضا . الالجــئني ومواقــع املــشردين داخليــا والقــرى اجملــاورة 
إعداد مناذج تدريبية للقطاعات األربعة األساسية املتعلقة بالعنف اجلنسي واجلنـساين، أال وهـي              

وأنشأت البعثة وحـدات حلمايـة      . االجتماعيــة - والطبية والنفسية    القطاعات األمنية والقضائية  
لـصاحل  املرأة والطفل داخل حمطات املفرزة األمنية املتكاملة وبـدأت يف برنـامج للتعلـيم املـستمر       

  .فراد الشرطة التابعني لألمم املتحدة وأفراد املفرزةأ
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  -زاي   
ــا    خــالل الف  - ٥٢ ــة أفريقي ــالتقرير، اســتمرت بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوري تــرة املــشمولة ب

اإليـدز، مـن خـالل مجيـع        /الوسطى وتشاد يف تعميم الوعي بشأن فريوس نقص املناعـة البـشرية           
وقـد جـرى   .  مـن أفـراد البعثـة   ا فـرد ٢٧٤أنشطة البعثة، بوسائل مـن بينـها إذكـاء الـوعي لـدى            

بنـاء  بغـرض    مـن عناصـر املفـرزة األمنيـة املتكاملـة            ٣٥ لـصاحل  تنظيم تـدريب للمـثقفني األقـران      
اإليـدز  /لوكاالت األمنية التشادية من أجل توفري الوعي بفريوس نقـص املناعـة البـشرية         اقدرات  

دورات إلذكــاء الــوعي أيــضا يف ُنظمــت وكجــزء مــن جهــود التوعيــة اجملتمعيــة، . والوقايـة منــه 
ــة كنيــسة  ــيم العــايل حملي ــشارات    ،ويف معهــد للتعل  بالتعــاون مــع مركــز أبيــشي خلــدمات االست

 منــهم ٣٥٨وقبــل ا  شــاب٨٥٠وحــضر الــدورات مــا يقــرب مــن  . والفحــوص الطبيــة الطوعيــة
  .االستشارات والفحوص الطبية الطوعيةاالستفادة من عرض 

  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -حاء   

ة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى      خالل الفترة قيد االستعراض، حتققت بعثة األمم املتحد         - ٥٣
 كيلـومترا  ١ ٠٧٧الدوليـة املتعاقـدة معهـا، مـن خلـو          “ مـاين تيـك   ”وتشاد، عن طريق شـركة      

. من طرق اإلمـداد الرئيـسية شـرق تـشاد مـن وجـود األلغـام وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات                      
ظمــت وُن. وســوف يــسهل هــذا اخللــو مــن األلغــام نــشر البعثــة، وإيــصال املــساعدات اإلنــسانية

.  قرية بالتزامن مع أنشطة التحقق من خلو الطرق من األلغام وإزالـة التلـوث              ٢١٤زيارات إىل   
 قطـع مـن   ٣ ١٠٦ قطعـة مـن الـذخائر غـري املنفجـرة و           ٤٨٨وحىت اآلن، جرت إزالـة وتـدمري        

  .ذخرية األسلحة الصغرية
 التـشادية  حةاملـسل  املعارضـة  ومجاعـات  التـشادي  الوطين اجليش بني القتال أعقاب يفو  - ٥٤
 املتعلقـة  اإلجـراءات  يف الـشركاء  مـن  غريهـا  مـع  بالتنـسيق ، البعثـة  قامـت ،  ٢٠٠٩ مـايو /أيار يف

الـذي تـشكله     تهديـد بغـرض التـصدي لل     باأللغام املتعلقة الطوارئ خطة وتنفيذ بوضع باأللغام،
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ــات ــرب خملفـ ــن احلـ ــرات، مـ ــادة املتفجـ ــوعي وزيـ ــار الـ ــرى دام، أم ويف .باألخطـ ــري جـ  تطهـ
 البنيـة  إىل الوصـول  إمكانيـة  احمللـيني  للـسكان  وفـر  ممـا  املعركة ميدان من مربعا يلومتراك ٢,٩٢

 إزالـة وجـرى    .الزراعيـة  األراضـي  إىل باإلضـافة ،  واملدارس كاملستشفيات االجتماعيةاألساسية  
 قطعـة  ١٠ ٣٧٩ و ،املنفجـرة  غـري  أو املتروكـة  الـذخائر  مـن  قطعـة  ١ ٢٠١ جمموعه ما وتدمري
 الــسكان مــن شخــصا ٥ ٩٣٥ اســتفاد، ذلــك إىل وباإلضــافة .الــصغرية ســلحةاأل ذخــرية مــن

 احلـرب  وخملفـات  األلغـام  بأخطـار  لتوعيـة اليت جرت يف املناطق املتضررة ل      مالتاحل من احملليني
 .املتفجرات من
  

 ةالبعث دعم  - خامسا 
 إىل البعثـة  قـدمت ،  )٢٠٠٩( ١٨٦١ األمـن  جملس لقرار ووفقا سابقا، أفيد ماحسب    - ٥٥

 مــشاريع مــارس،/آذار ١٨ يف الوســطى أفريقيــا وجلمهوريــة مــارس،/آذار ٣ يف تــشاد حكومــة
 مجهوريـة  حكومـة  ووقعـت  .للبعثـة  العـسكري  العنـصر ختص   البعثة مركز اتفاق على تعديالت
 مقابلـة  مقترحـات  تـشاد  حكومـة  وقدمت .يونيه/حزيران ٢٢ يف التعديل على الوسطى أفريقيا

ــشروع ــديل، ملـــ ــرت التعـــ ــشتهامن جـــ ــالل اقـــ ــات خـــ ــع االجتماعـــ ــة مـــ  ١٢ و ٤ يف البعثـــ
 .يونيه/حزيران ٢٩ و

املقدم إىل العنـصرين     دعمها مستوى من البعثة زادت،  بالتقرير املشمولة الفترة وخالل  - ٥٦
 الـسالم  حفـظ  قـوة  مـن  املقـدم  الـدعم  عـن  املـسؤولية  بكامل مضطلعة للبعثة، والعسكري الفين
 حفـظ  قـوة  مـن  املـشتراة  املعـدات  نقـل  جنزأُ كما .مايو/أيار صفمنت يف األورويب االحتاد بقيادة
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل األورويب االحتاد بقيادة السالم

 ووحـدات  اإلقامـة  أمـاكن  بناء سابقا أعاق قد واملعدات األفراد تعبئة يف التأخري وكان  - ٥٧
 املخيمـات  السـتكمال  حاليـا  العمل وجيري كثرية لعقبات اآلن حىت التصدي وجرى .املكاتب
 تعزيـز  عـن  فـضال  بـرياو، و وفارشـانا  وإريبـا  ابيـض  وقـوز  يشيـ أب يف املتكاملـة  والعـسكرية  املدنية
 .رانـا اأنغ وكوكـو  وغريـدة  هبـايي  يف خميمـات  بنـاء  خيـارات  يف النظر وجيري .جنامينا يف املرافق
 الـشرطة ومواقـع    مراكـز  يف إقامـة  وأمـاكن  دائمـة  مكاتـب  إلنشاء جارية االستعدادات أن كما
 .الوحداتتلك  لبناء مقاول مع التعاقد وجيري، املتكاملة األمنية للمفرزة التابعة

 وقــود( الوقــود إمــدادات يف االنقطاعــات شــكلت، بــالتقرير املــشمولة الفتــرة وخــالل  - ٥٨
 اإلنتـاج  مـشاكل  وأدت .للبعثـة  رئيـسية  تـشغيلية  صـعوبة  )السواء على الطائرات ووقود الديزل

 سـابق  وقـت  يف نشأتكانت قد    اليت اإلمداد مشاكل تفاقم إىل املنطقة يف الوحيدة املصفاة يف
 نـضوب  إىل تـشاد  يف الوقود نقل شاحنات وسائققام به    مطول إضراب أسفر عندما،  العام من
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 أجريــت، املــستقبل يف الوقــود إمــدادات بــشأن الــشواغل ضــوء ويف .جنامينــا يف املخزونــات
 تـدابري  اختاذ جرى كما .االحتياطي من أدىن حد على للحفاظ التنفيذية شطةاألن يف ختفيضات
اإلسـراع بـوترية    و إضـافية  وقـود  إمـدادات لنقـل    جوية جسور إقامة ذلك يف مبا،  الوضع ملعاجلة

 بــشكل املوقــف وحتــسن .الطويــل املــدى علــى للبعثــة الوقــود ردالتوريــد مــن املــورد الــذي يــو 
 التنفيذيـة  املواقـع  يف املتوسط يف أسابيع ثالثة على يزيد ملا تكفي إمداداتتوافر   مع اآلن، كبري
 .للبعثة

 الـرغم  علـى و .تـشاد  شـرق  الصعبة التشغيلية لظروفنتيجة ا  الدعم تقدمي تأثر واستمر  - ٥٩
 مـستوى  يف اإلقامـة  أمـاكن  زالتـ  ال،  لبعثـة ا خميمات يف املعيشية الظروف يف التحسن بعض من
 يف ســابقا عنـها  املبلــغ التحـديات  تـزال  ال، لــذلك ونتيجـة  .املعقولـة  تاملــستويا مـن  بكـثري  أدىن
  .كبري قلق مبعث واستبقائهم املوظفني استقدام جمايل

  
 واألمن لسالمةا  - سادسا 

 مشـال  الرابعـة  املرحلـة  مستوى على األمنية احلالة ظلت،  بالتقرير املشمولة الفترة خالل  - ٦٠
 علــى األمنيــة احلالــة بقــاء يعــودو .اجلنوبيــة واملنــاطق امينــاجن يف الثالثــة واملرحلــة، تــشاد وشــرق
 الـيت ،  احلدوديـة  املنـاطق  يف التـوترات  اسـتمرار  إىل تـشاد  وشـرق  مشـال  الرابعـة  املرحلـة  مستوى
 مجهوريـة  شـرق  مشـال  ويف .احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  اإلنـسانية  الوكاالت عمل يف سلبا تؤثر

  .البعثة عمليات منطقة يف قائمة الرابعةنية األم املرحلة تزال ال، الوسطى أفريقيا
  

  ستراتيجيةالا العمل وخطة رجعيةامل لنقاطا  - سابعا  
، )S/2008/760( ٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلـول  ٤ املـؤرخ  األمـن  جملس إىل تقريري يف قدمت  - ٦١

قــــراره  طلــــب إيلَّ جملــــس األمــــن يفو .البعثــــة نــــسحابا ســــتراتيجيةعــــن ا مرجعيــــة نقاطــــا
حــدودا  تتــضمن اســتراتيجية عمــل خطــة وضــع بــشأن مت مــا علــى العــهإط، )٢٠٠٩( ١٨٦١
 حبلـول  حتقيقها هبدف،  املرجعية النقاطتلك   تنفيذ يف احملرز التقدم ورصد لقياس إرشادية زمنية
 .التقريـر  هلـذا   األولرفـق امل يف درَِت، خطة البعثة وضعت،  لذلك وتبعا .٢٠١١ مارس/آذار ١٥

 الحقــة تقــارير يف وســأقوم .الرئيــسيني الــشركاء مــع نــسيقبالت اخلطــة هــذه حتــسني وسيتواصــل
 .املرجعية النقاط حتقيق يف احملرز التقدم عن املستكملة املعلومات من مزيد بتقدمي

ــشطة املؤشــرات مــن عــددا اخلطــة وحتــدد  - ٦٢ ــصلة ذات واألن ــاط مــن نقطــة لكــل ال  النق
 لالنـسحاب  املرجعيـة  النقـاط  يـق حتق عن املسؤولية أن،  ذلك مع،  بالذكر اجلدير ومن .املرجعية
ــة تتجــاوز ــدرة والي ــة وق ــق البعث  اإلجنــاز هــذا يتطلــب وســوف .القطــري املتحــدة األمــم وفري
 ومحايـة  أمـن  عـن  سـيادية  مسؤولية تتحمل اليت تشاد، حكومةمن   واملتزايدة املتواصلة املشاركة
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 ومـسامهة  مـشاركة  وكـذلك ،  تـشاد  شرق اإلنساين اجملال يف الفاعلة واجلهات املدنيني السكان
 علـى  خاصـة  بـصفة  البعثـة  انسحاب استراتيجية وتعتمد .األطراف واملتعددي الثنائيني الشركاء
ــة ــة تــشاد يف القــانون إنفــاذ وكــاالت قــدرات تنمي ــة واجلهــات املــدنيني حلماي  اجملــال يف الفاعل

 .الدويل اجملتمع من املقدم الدعم من أدىن حد توافر مع اإلنساين

، اإلقليميـة  دون املنطقـة  يف واألمـن السالم   بشأن جديدة مرجعية نقطة خلطةا وتتضمن  - ٦٣
 أمـن  يهـدد  الـذي  اخلطـر  بقـاء  يـستمر  أن املـرجح  ومـن  .الـسياق  عناصـر  مـن  هامـا  عنصرا توفر

 الـسودانية  - التـشادية  احلدود على التوترات دامت ما،  محايتهم وضرورة،  تشاد شرق املدنيني
 ودارفـور  تـشاد  مـن  كـل  يف احلكوميـة  والقـوات  املتمـردين  بـني  الالقتـ  احتمـال دام   وما،  قائمة
 تــشاد شــرق العرقيــة اجملموعــات بــني احملليــة الرتاعــات تقلــيص يعــد، ذلــك علــى وعــالوة .قويــا
 وسـوف  .داخليـا  املـشردين  مـن  كـبري  عـدد  عـودة الستدامة   نيمسبق نيشرط عليها السيطرة أو

 حكومـة  جانـب  مـن  متواصـلة  جهـود  بـذل  ثـة البع عمليـات  منطقـة  يف االسـتقرار  حتقيق يتطلب
 تــشاد شــرق املــسلحة الرتاعــات أســباب حلــل ككــل الــدويل واجملتمــع اجملــاورة والــدول، تــشاد

 .السواء على اإلقليمية دون واملنطقة
  

 وتوصيات مالحظات  -ثامنا   
بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة بــالرغم مــن اإلجنــازات الــيت حققتــها القــوة اجلديــدة ل   - ٦٤
 والتقدم احملرز فيما يتعلـق بنـشر املفـرزة األمنيـة املتكاملـة، فهنـاك عـدد         فريقيا الوسطى وتشادأ

فقد تفاقمت احلالـة األمنيـة يف   . من التطورات السلبية اليت حدثت أثناء الفترة املشمولة بالتقرير     
يف لفتـرة قـصرية   مـن جـراء توغـل املتمـردين     لقُطـاع الطـرق   شرقي تشاد وهتيأت فرصة جديدة     

وهـو  مـايو ومـا أعقـب ذلـك مـن قتـال مـع القـوات احلكوميـة،                   /املنطقة املذكورة يف شـهر أيـار      
هذا التوغـل   قد أسهم   و. أدى إىل تقويض إجنازات قوة االحتاد األورويب وبعثة األمم املتحدة          ما

. انتــشار األســلحة الــصغرية ممــا زاد مــن زعزعــة االســتقرار يف مــنطقيت ســيال وأوداي  يف أيــضا 
زمـون العـودة إىل مواطنـهم، وهـو          املـشردين داخليـا الـذين كـانوا يعت         ةَ األمـن مهَّـ    انعداُموأحبط  

  .سيؤدي على األرجح إىل تأخري عودهتم النهائية ملدة عام آخر على األقل ما
هـذا  كما كانت زيادةُ التدهور يف العالقات بني حكوميت تشاد والـسودان يف أعقـاب                 - ٦٥

وكانـت عمليـة داكـار قـد توقفـت      . ةً لألمن يف املنطقة احلدودية    التوغل يف شرقي تشاد انتكاس    
وجــاء . فريــق االتــصال للمــرة األخــريةاجتمــع  عنــدما ٢٠٠٨نــوفمرب /متامــا منــذ تــشرين الثــاين

مـايو ليبعـث األمـل مـن جديـد          / أيـار  ٣توقيع حكوميت تشاد والسودان التفاق الدوحة املـؤرخ         
وإنـين أدعـو حكـوميت      . ذه اآلمال سـرعان مـا تبـددت       يف تطبيع العالقات بني البلدين، إال أن ه       



S/2009/359
 

20 09-39749 
 

تشاد والسودان إىل مضاعفة جهودمها لبناء الثقـة ومعاجلـة أسـباب التـوتر بينـهما، بغيـة إحـالل          
  .االستقرار يف املنطقة وحتسني احلالة اإلنسانية يف دارفور وشرقي تشاد

ــإن إحــالل ا      - ٦٦ ــسودان، ف ــشاد وال ــات بــني ت ــسألة العالق ــم يف  وإىل جانــب م ســتقرار دائ
، أعـرب عـن   قويف هـذا الـسيا  . املنطقة سيستلزم تسوية الرتاعات الداخليـة الـسائدة يف البلـدين          

أغسطس بني حكومة تشاد واملعارضة الـسياسية       / آب ١٣ترحييب بالتقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق       
اء حيــث جــرى التوصــل إىل توافــق لــآلراء بــشأن اإلطــار التــشريعي لالنتخابــات وطرائــق إنــش  

ــستقلة   ــة امل ــة الوطني ــة االنتخابي ــداد     . اللجن ــة تع ــة األخــرى إطــالق محل ــن اخلطــوات اإلجيابي وم
وميكـن لالنتخابـات اجملـراة      . السكان اليت ستيسر تـسجيل النـاخبني متهيـدا لالنتخابـات القادمـة            

وإنـه ملـن دواعـي    . بشكل حر ونزيه وشامل وشفاف أن تتيح فرصة جديدة للمـصاحلة الوطنيـة           
إىل م  الـدع د بتقـدمي    يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشا        بعثة األمـم املتحـدة      قيام  ضا  أيسروري  

األطراف الفاعلـة التـشادية يف اضـطالعها بـإدارة وتـسوية الرتاعـات احملليـة احملـدودة النطـاق يف                     
  .شرقي تشاد

بيد أنين أحث حكومة تشاد ومجيع األطراف املعنية باالستفادة من هذا التقـدم لوضـع                 - ٦٧
عملية سياسية جامعـة وشـاملة يف تـشاد تتـصدى ألسـباب الـرتاع يف اجلـزء الـشرقي مـن                      سِ  سأ

ــة مئــات اآلالف مــن      . البلــد ــة للتخفيــف مــن حمن ومثــة حاجــة ملحــة لوجــود مثــل هــذه العملي
الالجئني واملشردين داخليا يف تشاد وللمـساعدة علـى إجيـاد الظـروف الكفيلـة بـأن تنجـز بعثـة                   

فالبد أن تقلع اجلماعات املسلحة عن العنف، وينبغـي أن تـشارك مجيـع         . األمم املتحدة واليتها  
إنين أشجع األطراف الفاعلة اإلقليمية وأعـضاء جملـس   . األطراف يف حوار سياسي ذي جدوى     

األمن على تقدمي الدعم إىل األطراف التشادية لتحقيق هذه الغاية بوصف ذلـك إسـهاما حيويـا     
  .نطقةامليف على درب إحالل االستقرار 

قد أسهم تدريب املفرزة األمنية املتكاملة ونشرها يف شرق تـشاد يف تعزيـز األمـن يف                 و  - ٦٨
زاد مـن   الـذي دار مـؤخرا يف شـرق تـشاد            بيد أن القتـال   .  الرئيسية توالبلداخميمات الالجئني   

حـاالت   وقـوع    بعـد و. أداء املفرزة يف  نساين  إللسكان احملليني والعناصر الفاعلة يف امليدان ا      ثقة ا 
تخـذ تـدابري    ت أن الـسلطات التـشادية       يـسرين  ،وإن كانـت حمـدودة     خطرية من عـدم االنـضباط،     

مـن  وينـال  إىل صورة املفرزة يسيء ميكن أن األمر الذي   لة يف املستقبل،  ثملنع وقوع أحداث مما   
فقـد حـددت مـؤخرا بعثـة تقيـيم           إضـافة إىل ذلـك،    و. نـساين إل يف امليـدان ا    ثقة العناصـر الفاعلـة    

بعثــة األمــم تــدعو احلاجــة إىل حتــسني األداء فيهــا فيمــا يتعلــق بــدعم  فــرزة، جمــاالت رئيــسية امل
  .للمفرزة مع مراعاة القوام احلايل للمفرزة ومفهوم عملياهتااملتحدة 
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ــا إىل جنــب مــع        - ٦٩ ــة األمــم املتحــدة جهودهــا، يف األجــل املتوســط، جنب وستواصــل بعث
 املفرزة الـدعم الكـايف وأن تتـوفر هلـا الوسـائل      تلقىن ت لكفالة أ  احلكومة و غريها من الشركاء،    

ومـع أن املـسامهات الراهنـة يف الـصندوق االسـتئماين      . الالزمة للقيـام بعملياهتـا علـى حنـو فعـال          
 فــإن احلاجــة ،٢٠٠٩ حــىت هنايــة عــام   هلــاللمفــرزة ســتتيح لبعثــة األمــم املتحــدة تقــدمي الــدعم  

ومـن مث فـإنين أحـث الـدول األعـضاء       .٢٠١٠ام عـ خالل  من املاحنني   مستمرستدعو إىل دعم    
وجيـب أن نـستمر يف تعزيـز هـذه          . واملنظمات اإلقليمية على النظر يف تقدمي الدعم املايل الـالزم         

القدرة الوطنية اهلامة من أجل متهيد الطريق أمام النقل التـدرجيي للمـسؤوليات املاليـة واإلداريـة      
 . انسحاب البعثةملعابربعن املفرزة إىل حكومة تشاد، وفقا 

 إدخاهلــا حاليــا علــى عمليــات جيــريبغــض النظــر عــن التعــديالت والتحــسبنات الــيت و  - ٧٠
ولــذا، . قــوة خلفــارة اجملتمعــات احملليــة وســتظل كــذلكجمــرد فهــي  املفــرزة والــدعم املقــدم هلــا،

 .ستظل قدرهتا على االستجابة للتهديدات ذات الطـابع العـسكري حمـدودة يف أفـضل األحـوال               
ن مث ستستمر اجلهود الرامية إىل التعجيل بنشر القوة التابعة لبعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة             وم

وأود اإلشـادة بـأداء     . أفريقيا الوسطى وتشاد بالكامل من أجل تعزيـز أمـن منطقـة شـرق تـشاد               
 ح الذي اندلع مؤخرا بـني مجاعـات املعارضـة         لسيما القوة اجلديدة، خالل الرتاع املس      البعثة، ال 

 .التشادية املسلحة والقوات احلكومية

واصــل ت البعثــة، أن القــوة االظــروف بالغــة الــصعوبة الــيت تواجهــ تفــاقم وممــا يزيــد مــن   - ٧١
وكــي يتــسىن للبعثــة ممارســة قوهتــا وقــدرهتا   . العمــل دون دعــم مــن وســائل الــتمكني الرئيــسية  

مبـا يف    لـتمكني هـذه،   االستطالعية على أكمل وجـه، مثـة حاجـة ملحـة للتعهـد بتـوفري وسـائل ا                 
إضــافة إىل .  طــائرة مطلوبــة مــن هــذا النــوع١٨ طــائرة هليكــوبتر عــسكرية مــن بــني ١٤ذلـك  
 مـؤخرا بتقـدمي قـوات لتحـل حمـل القـوات             صـدرت التعهدات اليت   بورغم أنين تشجعت     ذلك،

نــشر، األمــر الــذي يهــدد بإجيــاد عمليــات الفــإنين قلــق جــدا بــسبب تــأخر   البعثــة،غادرالــيت ســت
أشجع الدول األعضاء على مـساعدة البلـدان املـسامهة بقـوات يف احلـصول         إنين  و . أمنية ثغرات

   .على املعدات الالزمة والتعجيل بنشر وحداهتا
أود أيضا أن أعرب عـن تقـديري للعمـل الـذي قـام بـه ممثلـي اخلـاص فيكتـور                       وأخريا،  - ٧٢

ــة،  ــه للبعث ــاء ســيما ال أجنيلــو وإلدارت ــشادية يف شــهر   املعارضــةمجاعــات توغــل  أثن املــسلحة الت
ــار ــايو/آي ــوظفي . م ــودهم       وأود أن أشــكر م ــى جه ــم املتحــدة القطــري عل ــق األم ــة وفري البعث

اجلماعية للمسامهة يف إحالل األمن واالستقرار يف شـرق تـشاد،ومشال شـرق مجهوريـة أفريقيـا                 
  .الوسطى واملنطقة ككل
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   األولاملرفق
: التقـدم احملـرز واألنـشطة الرئيـسية       النقاط املرجعية واملؤشـرات املتعلقـة ب          

٢٠١١-٢٠٠٩  
    
  : يتطلب إعداد النقاط املرجعية أمورا منها  
بيئة مستقرة وسلمية يف شـرق تـشاد ومشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           )أ(  

دارفـــور، وتفـــضي إىل عـــودة فـــضال عـــن حالـــة يتـــوافر فيهـــا األمـــن اإلقليمـــي؛ ال ســـيما يف   
  داخليا؛ املشردين
 حكوميت تشاد والسودان جهودا خملصة من أجل التوصـل إىل حـل دائـم               بذل  )ب(  

  للمنازعات بينهما، من خالل التعاون على تنفيذ مبادرات بناء الثقة؛ 
  ؛٢٠٠٨مارس / آذار١٣استمرار فريق اتصال داكار يف دعم اتفاق   )ج(  
  ؛٢٠٠٩مايو / أيار٣اختاذ خطوات حقيقية حنو تنفيذ اتفاق الدوحة املؤرخ   )د(  
مواصــلة حكومــة تــشاد التــشارك مــع اجملتمــع الــدويل، وال ســيما بــدعم نــشر     )هـ(  

مفــرزة األمــن املتكاملــة وعملياهتــا، وبــضمان أمــن وحريــة تنقــل أفــراد األمــم املتحــدة واألفــراد   
  املرتبطني هبا؛

املتعلــق بتعزيــز ، ٢٠٠٧ أغــسطس/  آب١٣تنفيــذ االتفــاق الــسياسي املــؤرخ   )و(  
  ال سيما فيما يتعلق باالنتخابات وإصالح اإلدارة احمللية؛ ية، العملية الدميقراط

  مواصلة التزام السلطات احمللية يف تشاد باملصاحلة بني اجملتمعات احمللية؛   )ز(  
بــذل جمتمــع املــاحنني جلهــود دائمــة ترمــي إىل معاجلــة االحتياجــات اإلنــسانية      )ح(  

  والتعمريية واإلمنائية شرق تشاد؛
ــة مــن وحــدات     تقــدمي الب  )ط(   لــدان املــسامهة بقــوات وأفــراد شــرطة مــا يلــزم البعث

  عسكرية وضباط اتصال عسكريني وأفراد شرطة؛
  تقدمي دعم دائم من املاحنني إىل مفرزة األمن املتكاملة؛   )ي(  
  تقدمي حكومة تشاد الدعم الالزم لنشر العناصر القضائية الفاعلة يف الشرق؛  )ك(  
  .رارات الضرورية يف ميدان العدل واإلصالحياتاختاذ حكومة تشاد الق  )ل(  
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  توفري األمن للمدنيني ومحايتهم  -أوال   
ــا طوعــا وإعــادة توطينــهم يف    : ١النقطــة املرجعيــة      عــودة مجــوع كــبرية مــن املــشردين داخلي

  آمنة  ظروف
  ٢٠١١مارس /آذار    

  حتسني األمن يف مواطن املشردين داخليا األصلية  
  اور الطرق الرئيسية اليت سيسلكها العائدونحتسني األمن على طول حم  

  
ويتجلـى  جتريد معسكرات الالجئني واملشردين داخليـا مـن الـسالح           : ٢النقطة املرجعية       

  حقوق اإلنسانواالعتداءات على العنف من األسلحة وذلك يف احلد من تداول 
    

  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين
يمــــات الالجــــئني؛ ومواقــــعتعزيــــز اخلفــــارة يف اجملتمعــــات احملليــــة بالبلــــدات الرئيــــسية وخم     

  داخليا املشردين
اســتكمال بنــاء البنيــة األساســية الالزمــة حملطــات ومواقــع مفــرزة األمــن  •    

  املتكاملة شرقي تشاد؛ 
٨٥٠متـام جتهيــز وتــسليح أفـراد مفــرزة األمــن املتكاملـة البــالغ عــددهم      •  

ــسعة عــشر شــرقي ــا الت ــرزة ومواقعه ــع مراكــز شــرطة املف ــردا يف مجي ف
تــشاد، مــع وضــوح القــدرة علــى صــون األمــن والنظــام يف خميمــات

  الالجئني والبلدات الرئيسية؛ 
 جملــــسا١٩إنــــشاء جمــــالس أمــــان اجملتمعــــات احملليــــة البــــالغ عــــددها   •  

  تشاد؛  شرق
ــشاء     •   ــة بإنـ ــرزة األمـــن املتكاملـ ــام مفـ ــال مكت١٩قيـ ــساء واألطفـ ــا للنـ بـ

  بالبلدات الرئيسية وخميمات الالجئني؛ 

  تعزيز توفري األمن يف منطقة واسعة    
الوصول إىل مرحلة التشغيل الكامـل بتـوفري األمـن يف منطقـة واسـعة يف  •    

  . شىت أرجاء شرق تشاد
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  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  ٢٠١٠يوليه /متوز
نـسان، مبـا يف ذلـك العنـفحقوق اإل االعتداءات على   العنف و من  تداول األسلحة و  احلد من       

  اجلنساين واجلنسي، يف البلدات الرئيسية وخميمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا
  توفري مفرزة األمن املتكامل للخفارة باجملتمعات احمللية؛   •    

ــد  •   ــة لتجدي ــن املتكامل ــرزة األم ــراد مف ــصاحل أف ــدم ل ــدريب متق ــوفري ت ت
  قوق اإلنسان؛ معلوماهتم، مبا يف ذلك يف جمال ح

ــات  •   ــن خميم ــة م ــو مثاني ــا خل ــشردين داخلي ــالن جلــان الالجــئني وامل إع
  الالجئني ومواقع املشردين داخليا من األسلحة

 جملسا إضافيا من جمالس أمـن اجملتمعـات احملليـة شـرق تـشاد٣٥إنشاء    •  
  ؛ ) جملسا٥٤ليصل اجملموع إىل (

ءات منتظمــة يف خميمــاتقيــام مفــرزة األمــن املتكاملــة بــإجراء استقــصا  •  
  الالجئني ومواقع املشردين داخليا عن مدى الشعور باألمن؛ 

إجراء مفرزة األمن املتكاملة لتحقيقات فعلية يف االنتـهاكات املزعومـة  •  
  حلقوق اإلنسان ال سيما العنف اجلنسي واجلنساين؛ 

 ؛ قيام البعثة بتوفري األمن يف منطقة واسعة يف شىت أرجاء شرق تشاد  •  
  ٢٠١١يناير /كانون الثاين

يف ذلـك حقـوق اإلنـسان، مبـا   واالعتداءات على العنف من تداول األسلحة ومواصلة احلد من       
  العنف اجلنساين واجلنسي، يف البلدات الرئيسية وخميمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا

ــو      •     ــا خلـ ــشردين داخليـ ــئني واملـ ــان الالجـ ــالن جلـ ــات١٠إعـ ــن خميمـ  مـ
  الجئني ومواقع املشردين داخليا من األسلحة؛ ال
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قـــدرة الــسلطات احملليـــة علــى تــوفري األمـــن الــضروري لالجـــئني     : ٣النقطــة املرجعيــة       
  واملشردين داخليا واملدنيني والعاملني يف جمال الشؤون اإلنسانية

  
  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  ٢٠١٠يوليه /متوز
 أعمال اللصوصية والعنف، فضال عـن زيـادة إمكانيـة وصـول اإلمـدادات اإلنـسانيةنقصان يف     

إىل شرق تشاد من خـالل تعزيـز وجـود عناصـر إنفـاذ القـانون التـشاديني وقـدراهتم والتنـسيق
  فيما بينهم شرق تشاد

ــار  •     ــة يف إط ــات احمللي ــارة يف اجملتمع ــة للخف ــن املتكامل ــرزة األم ــوفري مف ت
  واسعة اليت يوفرها العسكريون التابعون للبعثة؛ منطقة األمن ال

   يف املائة من قوة مفرزة األمن املتكاملة؛ ٥٠إمتام تناول   •  
  توسيع مشاركة النساء يف مفرزة األمن املتكاملة؛   •  
قيــام حكومــة تــشاد باســتقدام وتــدريب ونــشر أفــراد الــدرك، واحلــرس  •  

 فـرد٩٠٠ البـالغ عـددهم      الوطين واملتنقـل، والـشرطة الوطنيـة التـشادية        
  وفقا ملعايري االختيار السارية بالقانون التشادي؛ 

قيام مفرزة األمن املتكاملة بإنشاء آلية تنسيق أمين مـع الـشرطة الوطنيـة  •  
  . التشادية، وقوة الدرك، واحلرس الوطين واملتنقل

  تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على معاجلة الرتاعات احمللية    
  مشروعا؛ ٢٠ام مشاريع احلوار بني اجملتمعات احمللية البالغ عددها إمت  •    

 يف املائة يف الوفيات واإلصابات الناشئة عـن األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة٤٠نقصان بنسبة       
  األلغام حسب ما تفيد به اهليئة الوطنية التشادية إلزالة

  ٢٠١١مارس /آذار

زيـادة إمكانيـة وصـول اإلمـدادات اإلنـسانية إىلووالعنـف   نقصان آخر يف أعمـال اللـصوصية            
شرق تشاد من خـالل تعزيـز وجـود عناصـر إنفـاذ القـانون التـشادية وقـدرهتم والتنـسيق فيمـا

  بينهم شرق تشاد

  حدوث نقصان جوهري يف االشتباكات فيما بني اجملتمعات احمللية    
  شاد؛  من جلان إدارة الرتاعات احمللية شرق ت١٢إنشاء   •    

بـشأن(اجتماعـات التوعيـة     / من محالت  ١٥قيام السلطات احمللية ببدء       •  
التعايش السلمي، والقوانني احلديثة والعرفية املتعلقة بإمكانيـة احلـصول

  ؛ )على املياه، ومسارات قطعان املاشية، وأماكن إيواء املاشية الليلية
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  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  ؛ إمتام تناوب معظم أفراد قوة مفرزة األمن املتكاملة  •  
 يف املائة يف الوفيات واإلصابات الناشئة عن األلغام والـذخائر غـري املنفجـرة٨٠نقصان بنسبة       

  شرق تشاد، حسب ما تفيد به اهليئة الوطنية التشادية إلزالة األلغام
ــة        ــسلطات الوطني ــة يف جمــال   اخنفــاض يف حاجــة ال ــن البعث ــدنينيإىل دعــم م ــن للم ــوفري األم ت

   اجملال اإلنساينواجلهات الفاعلة يف
    

  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  -ثانيا   
قــدرة وكــاالت إنفــاذ القــانون الوطنيــة علــى صــون األمــن والنظــام  : ٤النقطــة املرجعيــة     

  خيتص مبعايري حقوق اإلنسان الدولية  فيما
  

  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين
  رة مفرزة األمن املتكاملة على رصد القضايا والتحقيق فيهاتعزيز قد    
قيام مفرزة األمن املتكاملة بإنشاء قاعـدة بيانـات تـسجل فيهـا اجلـرائم،  •    

  مبا يف ذلك العنف اجلنسي واجلنساين؛ 
دخول وحدات التحقيق التابعة ملفرزة األمن املتكاملة طور التـشغيل يف  •  

  زة؛ مجيع املراكز التابعة للمفر
تــوفري التــدريب أثنــاء اخلدمــة لــصاحل احملققــني التــابعني ملفــرزة األمــن  •  

. املتكاملة، مبا يف ذلك على معايري حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة

  تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان وأطرها    
ــي إىل منــع اجلماعــات  •     ــة عمــل ترم ــشاد باعتمــاد خط ــام حكومــة ت قي

  ل واستعماهلم؛ املسلحة من جتنيد األطفا
ــة  •   ــهاكات املزعوم ــق باالنت ــا يتعل ــساءلة فيم ــق وامل ــات للتحقي ــشاء آلي إن

. حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اليت يرتكبها أفراد مفرزة األمن املتكاملة
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  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  ٢٠١٠يوليه /متوز
 يف املائـــة يف النـــسبة املئويـــة حلـــاالت االنتـــهاكات والتجـــاوزات حلقـــوق٦٠نقـــصان بنـــسبة     

ملبلغ عنها اليت تقوم الـسلطات التـشادية بـالتحقيق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا،اإلنسان ا 
  مبا يف ذلك حاالت العنف اجلنسي واجلنساين

إنشاء آلية للتحقيق واملساءلة فيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة حلقـوق  •    
  اإلنسان، مبا يف ذلك اليت يرتكبها أفراد مفرزة األمن املتكاملة

  يز قدرة السلطات التشادية على رصد القضاياتعز    
ــذين تقــوم مفــرزة األمــن  •     ــراد ال ــشاء نظــام لرصــد حــاالت األف إمتــام إن

  املتكاملة بإلقاء القبض عليهم أو اعتقاهلم؛ 
  تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان وأطرها    
قيام حكومة تشاد باعتماد خطة عمل بشأن التـرويج حلقـوق اإلنـسان  •    

  ؛ ومحايتها
 من أفـراد الـدرك واحلـرس الـوطين واملتنقـل، والـسلطات١٠٠حضور    •  

معــايري حقــوق اإلنــسانيف جمــال احملليــة دورات تدريبيــة قــصرية األمــد 
  .الدولية، مبا يف ذلك محاية األطفال يف حالة نشوب الرتاعات

  ٢٠١١مارس /آذار
  تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان وأطرها    
تــشادي علــى الربوتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــقتــصديق الربملــان ال  •    

  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ 
تدريب مجيع املندوبني اإلقليميني التابعني لوزارة حقوق اإلنسان ومحاية  •  

   مندوبا على معايري حقوق اإلنسان؛ ٢٢احلريات البالغ عددهم 
حـدة مـن اهليئـات املنـشأة مبعاهـداتقيام احلكومة بتقـدمي تقريـر إىل وا         •  

  ؛ )اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة(
  نقصان يف حاجة وكاالت إنفاذ القانون التشادية إىل الدعم الدويل    
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 تــشاد يشــرقيف التقــدم احملــرز يف إنــشاء هيئــة قــضائية مــستقلة وفّعالــة  : ٥النقطــة املرجعيــة     
قطـاع   اتحـدوث زيـادة جوهريـة يف قـدر        ويتجلـى يف     العقـاب،    تسهم يف إهناء اإلفالت من    

  وما حيظى به من احترام هواستقاللالعدل 
  

  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  ٢٠١٠يوليه /متوز
  تعزيز القدرة القضائية األساسية شرق تشاد    
ــة أبيـــشي  •     ــيم القـــضائي الـــالزم الختـــصاص حمكمـ ــانون التنظـ تنقـــيح قـ

  لالستئناف، وفقا للحالة الدميوغرافية وحجم العمل القضائي؛ 
  بدء احملاكمات اجلنائية يف حمكمة أبيشي لالستئناف؛   •  
ــسات  •   ــد جل ــتني عق ــا وبيل ــشي وإريب ــدء حمــاكم الدرجــة األوىل يف أبي ب

  استماع بصفة منتظمة، مبا يف ذلك االنتقال من حمكمة إىل أخرى؛ 
   الواليات الفرعية شرق تشاد؛  من٢٠نشر قضاة ُصلح يف   •  
   من مكاتب املساعدة القانونية شرق تشاد؛ ١٢بدء تشغيل   •  
  افتتاح دار احملامني يف أبيشي من خالل بدء عمل مخسة حمامني؛   •  

   ٢٠١١مارس /آذار
  تعزيز القدرة القضائية األساسية شرق تشاد    
قعـه الـرئيس يفالـذي و “ برنامج إصالح قطاع العـدل  ”مواصلة تنفيذ     •    

  ؛ ٢٠٠٥فرباير /شباط
  بناء وجتهيز حمكمة أول درجة يف إريبا؛   •  

نقـصان يف احلاجـة إىل الـدعم الـدويل املقـدم مـن أجـل اسـتدامة وجـود قـدرة قـضائية أساسـية    
  شرق تشاد

  
تعزيز نظام الـسجود شـرق تـشاد حبيـث يكـون مـستندا إىل هنـج يراعـي                   : ٦النقطة املرجعية       

  ان يف إدارة السجونحقوق اإلنس
  

  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

    ٢٠٠٩يوليه /متوز
  تعزيز ما حتتاجه السجون من بنية أساسية وموظفني وأنظمة    
ح األمن ورفع مستواه يف اثنني مـن الـسجون شـرق تـشاد، وفقـاإصال  •    

  ملعايري حقوق اإلنسان الدولية؛ 
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  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  للسجون واعتماده وتشريعه؛ صياغة قانون منقح   •    
مبـا يف ذلـك علـى معـايري حقـوق( من العـاملني بالـسجون    ٤٠تدريب    •  

  ونشرهم شرق تشاد؛ ) اإلنسان السارية

  ٢٠١٠يوليه /متوز
  تعزيز ما حتتاجه السجون من بنية أساسية وموظفني وأنظمة    
  إصالح األمن ورفع مستواه يف اثنني من السجون شرق تشاد؛   •    

   من العاملني بالسجون شرق تشاد؛ ٣٠٠تدريب ونشر   •  
  إنشاء فيلق أفراد السجون؛   •  
ــشريعها  •   ــا وت ــسجون واعتماده ــاملني يف ال ــلوك للع ــسودة س صــياغة م

  استنادا إىل معايري حقوق اإلنسان السارية؛ 
   ٢٠١١مارس /آذار
  تعزيز ما حتتاجه السجون من بنية أساسية وموظفني وأنظمة     

  الح األمن ورفع مستواه يف واحد من سجون شرق تشاد؛ إص  •    
  

  دعم السالم اإلقليمي  -ثالثا   
  حتسني السالم واألمن عموما يف املنطقة دون اإلقليمية: ٧النقطة املرجعية     

  
  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين
   تشاد والسودانبنيتعزيز األمن على طول احلدود     
اســتئناف االتــصاالت الرفيعــة املــستوى بــصورة مباشــرة بــني حكــوميت  •    

ــات ــادة العالقـ ــوترات وإعـ ــدة التـ ــة ختفيـــف حـ ــسودان بغيـ ــشاد والـ تـ
  طبيعتها؛  إىل

ــضال املــسلح؛ ومــشاركة  •   ــشادية عــن الن ختلــي اجلماعــات املــسلحة الت
  مجيع األطراف يف حوار سياسي؛ 

 قف األعمال العدائية، وإبرام اتفاق سالم شامل يف دارفورإحراز تقدم جتاه و  •  
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  مؤشرات التقدم احملرز واألنشطة  احلد الزمين 

  إحراز تقدم حنو إحالل االستقرار يف تشاد    
، بغيــة إجــراء٢٠٠٧أغــسطس / آب١٣إحــراز تقــدم يف تنفيــذ اتفــاق   •    

  انتخابات حرة ونزيهة وشفافة؛ 
  نزع الصفة العسكرية عن اإلدارة احمللية؛   •  
 الثقــة والــتحكم يف الرتاعــات احملليــة بــنيإنــشاء آليــات ترمــي إىل بنــاء   •  

  اجلماعات العرقية شرقي تشاد
  )فوكاغا وكوتو العليا(إحالل االستقالل بالوضع مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى     

قيام العنصر العسكري يف البعثة بتعزيز األمـن لـدى وصـوله إىل قدرتـه  •    
  التشغيلية التامة

  ٢٠١١يناير /كانون الثاين
  تعزيز الثقة بني حكوميت تشاد والسودان    
  وقف غارات املتمردين عرب احلدود؛   •    

  وقف الغارات العسكرية اجلوية أو األرضية عرب احلدود؛   •  
  احلد من الدعم املقدم إىل املتمردين على كال جانيب احلدود؛   •  

  إحالل االستقالل بالوضع مشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى    
  تنفيذ برنامج لرتع سالح املقاتلني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم؛  •    

  .إجراء انتخابات ُحرة ونزيهة وشفافة يف ظل مشاركة شاملة  •  
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  رفق الثاينامل
  ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران٣٠قوام األفراد العسكريني وأفراد الشرطة يف     

  
  الشرطة             األفراد العسكريون   العنصر

  البلد
ــ صال ضـــــباط االتـــ
  العسكريني

ــان   ــباط األركــــــ ضــــــ
    اجملموع  عدد القوات  العسكريني

ــشرطة  الــــــ
  املدنية

 صفر ٨٩ ٨٨ ١ صفر االحتاد الروسي
 ٧ صفر صفر صفر صفر األردن
  صفر  ١٣  صفر  ١٣  صفر إثيوبيا

 صفر ٢ صفر صفر ٢ إكوادور
 صفر ٦٣ ٦٣ صفر صفر ألبانيا

 صفر ١ صفر ١ صفر  أوروغواي
 صفر ٢ صفر صفر ٢ أوغندا
 صفر ٤١٨ ٤٠٥ ١٣ صفر أيرلندا

 صفر ٥ صفر ٣ ٢ باكستان
 صفر ٤ صفر صفر ٤ الربازيل
 ٥ صفر صفر صفر صفر الربتغال

 صفر ٦ صفر ٤ ٢ بنغالديش
 ٢٧ صفر صفر صفر صفر بنن

 ١٦ صفر صفر صفر صفر بوركينا فاسو
 ١٠ صفر صفر صفر صفر بوروندي

 صفر ٣٢٥ ٣٢٣ ٢ صفر بولندا
 ٢ صفر صفر صفر صفر تركيا
 ٨ ٤٥٦ ٤٥٠ ٦ صفر توغو
 صفر ١ صفر صفر ١ تونس

 ٣ صفر صفر صفر صفر اجلماهريية العربية الليبية
 ١٠ ١ صفر صفر ١ رواندا
 صفر ٢ صفر صفر ٢ زامبيا

 ٩ ١٣ صفر ١٢ ١ السنغال
 ٢ ٢ صفر ٢ صفر السويد
 صفر ٥ ٥ صفر صفر  صربيا
 صفر ١ صفر صفر ١ غابون
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  الشرطة             األفراد العسكريون   العنصر

  البلد
ــ صال ضـــــباط االتـــ
  العسكريني

ــان   ــباط األركــــــ ضــــــ
    اجملموع  عدد القوات  العسكريني

ــشرطة  الــــــ
  املدنية

 صفر ٢ صفر صفر ٢ غامبيا
 صفر ٢١٦ ٢٠١ ١٤ ١ غانا
 ٣ صفر صفر صفر صفر غينيا
 ١٤ ٣٠٩ ٣٠٠ ٩ صفر فرنسا
 صفر ٧٥ ٧٣ ٢ صفر فنلندا

 صفر ١ صفر صفر ١ قريغيزستان
 ٩ ١ صفر ١ صفر الكامريون
 صفر ١٧ ١٥ ٢ صفر كرواتيا

 ٣٥ صفر صفر صفر صفر كوت ديفوار
 صفر ٢ صفر ٢ صفر كينيا
 ٥ ١ فرص صفر ١ مايل

 ١٧ صفر صفر صفر صفر مدغشقر
 ١٣ ٢ صفر صفر ٢ مصر

 صفر ٥ صفر ٥ صفر مالوي
 صفر ٤ صفر ٤ صفر ناميبيا
 صفر ١٤٨ ١٤٥ ٣ صفر النرويج
 صفر ١٢٦ ١٢٢ ٤ صفر النمسا
  صفر  ١٨  صفر  ١٧  ١ نيبال
 ١٢ صفر صفر صفر صفر  النيجر
 صفر ١٠ صفر ٩ ١ نيجرييا

 صفر ٢ صفر ٢ صفر الواليات املتحدة األمريكية
 ١٧ ٢ صفر صفر ٢ اليمن
٢ ١٧٠  ١٣٣ ٤٦  اجملموع    ٢ ٣٤٩  ٢٢٤  
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